Údržba a čištění vinylových podlah EarthWerks
Základní čištění
Poté, co odstraníte veškeré lepidlo, z podlahy by se měl vysát prach a nečistoty, potom vytřít
vlhkým mopem neutrálním čisticím prostředkem, který bude naředěný dle instrukcí výrobce.
Po 5-10 minutách, by se mělo z povrchu vše odstranit a podlaha by se měla vytřít vlhkým
mopem a nechat uschnout.
Vždy odstraňte přebytečnou vodu. Zabráníte tak uklouznutí, ale také to, že na nesvařených
dlaždicích může voda vsáknout do lepidla a tak se může poškodit pojivo a může způsobit, že
podlaha se odlepí od podkladu.
Preventivní opatření a tipy na údržbu
Nejjednodušší způsob, jak snížit náklady na údržbu je snížit množství špíny, kamínků a
mokra, které přinášíte do místnosti a to za pomocí efektivní rohožky. Ta by se měla
pravidelně čistit.
Použití rohožky, která má vespod gumu nebo rohožky z kokosového vlákna není přijatelné,
protože způsobuje na vinylových podlahách žluté skvrny.
Nikdy nepřesouvejte těžký nábytek nebo vybavení na nechráněné podlaze, mohli by jste
způsobit poškrábání podlahy. Podlaha by měla být ochráněna před kolečky nebo nožkami
nábytku. Nepoužívejte gumové výrobky, mohou zanechat skvrny.
Leštěnka na nábytek a prostředky na mytí okna by měly být naneseny na hadřík, aby se
zabránilo rozlití na podlahu. Kontakt s některými prostředky, jako například silikon, způsobí,
že podlaha bude vysoce kluzká a mohou se stát různé nehody.
Pravidelná údržba je prospěšnější a méně nákladná než občasné silné čištění.
Ochrana před skvrnami a odstranění skvrn
Většina domácích prostředků podlahu nijak nezničí, nicméně všechny čisticí prostředky by
měly být odstraněny, aby se zabránilo ztrátě barvy.
Následující látky mohou způsobit ztrátu barvy:
1. tér
7. rtěnka
2. lak na nehty
8. ředitelné barvy
3. lak
9. gumové rohože
4. koření
10. rohože z kokosového vlákna
5. leštěnka na boty
11. asfalt
6. barva obsahující aceton
12. popisovač/fix
13. voskovky
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Postup při čištění:
1. Ihned utřete papírovou utěrkou nebo hadrem.
2. Zaschlé skvrny mohou být odstraněny plastovou škrabkou
3. Plochu umyjte čisticím prostředkem vlhkým hadrem nebo houbou.
4. Na skvrny, které jdou hůře odstranit použijte houbu s tvrdým povrchem.
5. Pokud skvrny přetrvávají, navlhčete hadr do čistého lihu a třete kruhovým pohybem celou
plochu. Vždy otestujte kousek plochy, aby jste zajistili snášenlivost podlahy.
Poznámka: Používejte líh ve větrané místnosti.

Údržba
Nezapomeňte:
1. Pravidelná lehká údržba je méně nákladná než občasný velký úklid a také je prospěšnější
pro podlahovou krytinu.
2. Vždy zametejte, stírejte nebo vysávejte podlahu pravidelně.
3. Vždy používejte čisté náčiní-špinavé náčiní jen rozšiřuje nepořádek.
4. Nepoužívejte čisticí prostředky od více výrobců, nemusí být kompatibilní (slučitelné).
5. Jakoukoliv skvrnu vždy ihned odstraňte.
6. Vždy odstraňte přebytečnou vodu.
7. Dbejte na to, aby podlaha nepřišla do kontaktu s tmavou gumou.
8. Nikdy se neodchylujte od poměru rozředění, které udává výrobce.
9. Vlhké podlahy jsou kluzké, vždy použijte varovné nápisy, aby lidé věděli, že probíhá
úklid.
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