ČISTENIE A ÚDRŽBA

WINEO DESIGNline CONNECT
Vinylová podlaha so zámkom
Základné informácie a charakteristika materiálu
Vinylová podlaha WINEO DESIGNline CONNECT je vysoko kvalitná elastická podlahová krytina vo formáte dielov s rôznou hrúbkou nášľapnej vrstvy pri jednotlivých kolekciách. Všetky kolekcie majú PUR povrchovú úpravu.
Podlahu WINEO DL CONNECT čistíme v pravidelných intervaloch podľa potreby, v závislosti od oblasti použitia a miery prevádzky daného miesta.
Aplikácia efektívnych čistiacich zón pri vstupoch znižuje zanášanie nečistôt a znižuje náklady na čistenie a údržbu.
Počas stavebných prác po položení a tiež v priebehu ďalších prípadných stavebných úprav chráňte podlahu vhodným zakrytím.
Prach, piesok a ďalšie nečistoty odstraňujete vysávaním alebo zametaním.

Čistenie po položení a ukončení stavebných prác
Po odstránení najväčších nánosov nečistôt vytrite podlahu čističom doporučeným pre podlahy s PUR povrchovou úpravou napríklad CC-PU Čističom od Dr. Schulza a následne podlahu vytrite ešte čistou vodou.
Pri strojovom čistení odporúčame použiť červený pad (3M pad).

Bežná údržba a čistenie
Podlahu WINEO DL CONNECT čistíme denne alebo v dlhších intervaloch podľa potreby. Podlahu čistíme zametaním, vysávaním
alebo vlhkým stieraním mopom či vhodnou handrou.
V prípade silného znečistenia pridajte do vody čistiaci prostriedok vhodný pre podlahy s PUR povrchovou úpravou.
Uvoľnené nečistoty zotrite a potom podlahu ešte raz vytrite čistou vodou. Šmuhy napr. od podpätkov odstráňte rotačným čistiacim prístrojom s jemným padom. (Červený pad 3M).

Dôkladné čistenie
V prípadoch silného znečistenia podlahy WINEO DL CONNECT, odporúčame strojové čistenie, viď. čistenie po položení.
Použitie červeného padu alebo kefy a vody odsávacieho zariadenia zjednodušuje proces dôkladného čistenia.
Na záver vždy zotrite podlahu čistou vodou.

Dodatočná starostlivosť o podlahu/renovácia
PUR povrchová úprava u WINEO DL CONNECT poskytuje podlahe optimálnu ochranu počas transportu, stavebných prác a je
dostačujúcou ochranou pre podlahu položenú v domácom prostredí s bežnou prevádzkou.
Pre lepšiu ochranu a ľahšie čistenie v komerčných priestoroch s náročnejšou prevádzkou, odporúčame aplikovať dodatočnú
ochrannú starostlivosť na podlahu, napríklad prostriedok CC-PU matný od Dr. Schulza.
Podlahu potom pravidelne kontrolujte a v závislosti na miere opotrebenia tento proces opakujte.
Dodržujte odporúčania výrobcu

Odstraňovanie škvŕn
Všetky škvrny a agresívne látky musia byť z podlahy bezodkladne odstránené. Pri použití odstraňovačov škvŕn dbajte na inštrukcie výrobcu.
Na požiadanie Vám radi prevedieme test účinkov skúmanej látky na WINEO DL CONNECT.

Dôležité upozornenia
Povolená kolieska u stoličiek a nábytku sú podľa normy EN 12529 - kolieska typu W.
Opatrite stoly, stoličky a hrany nábytku ochrannými plstenými podložkami, ktoré pravidelne kontrolujte a meňte podľa potreby.
Čierne gumové kryty na nohách nábytku a čierne gumové pneumatiky môžu spôsobiť viditeľné šmuhy na podlahe.

Olej rozliaty na podlahe zvyšuje riziko pošmyknutia, ihneď ho z podlahy odstráňte.
Dlhšie pôsobenie agresívnych látok, ako sú rozpúšťadlá, acetón, dezinfekčné prostriedky a pod. môže viesť k nevratnému poškodeniu povrchu podlahy a preto musia byť z podlahy ihneď odstránené.

