Doporučená údržba podlah z pohledovzch stěrek
Péče a návod k udržování podlah a stěn - Praktické rady, které musíte
dodržovat pro delší životnost vaší podlahy
Všeobecně: Podlahy se dají čistit vysáváním, vytíráním nebo vlhkzm mopem, pouze
dbejte na to aby nedocházelo ke zbytečnému rozlévání vody. Během provozu na
podlahách doporučujeme jejich pravidelné ošetřování ochrannzmi polishi. Dle
studie vzrobců tak prodloužíte jejich životnost o cca 15 - 25 % a zabráníte jejich
předčasnému poškrábání nebo špinění (tyto prostředky prodáváme – případně jako
placenou službu provádíme jejich aplikaci). Místa s častzm provozem, jako jsou
chodby, prodejny, kanceláře, předsíň nebo kuchyně, je vhodné ošetřovat častěji.
Před veřejné prostory, jako jsou kanceláře, haly, prodejny, restaurace, chodby
nebo vstupy z venku, je vhodné umístit kobercovou čistící zónu, která pochytá
možné nečistoty (písek, prach, bláto), které by podlahy poškozovaly. Na pohyblivé
části vašeho nábytku, jako jsou židle nebo stoly, doporučujeme instalaci filcovzch
podložek – předejdete tak předčasnému odření a poškození podlah. Po aplikaci
podlah nedoporučujeme na nich provozovat stavební činnost - mohlo by dojít k
jejich mechanickému poškození, na což se záruka nevztahuje. Většinou se jedná o
poškození nevratné. Před malováním stěn načisto, které se má realizovat až po
realizaci podlah, doporučujeme podlahy důkladně zakrzt + obalit nohy od štaflí
látkou, aby nedošlo k mechanickému poškození podlah. Pro instalaci těžkzch prvků
v prostoru nedoporučujeme jejich kotvení do podlahy, ale přímo do zpevněné
stavební konstrukce. U montáže vestavěnzch skříní, alarmu, dveřních zárubní nebo
dalších řemeslnickzch prací doporučujeme předání podlah budoucím řemeslům –
vyvarujete se jejich možnému poškození ještě před zahájením provozu na nich.
Údržba stěrek PANDOMO ošetřenzch ochrannzm uzavíracím nátěrem
Pohledové stěrky jsou hmoty na bázi cementu , u kterzch je po aplikaci
epoxidového ochranného povrchu, vzrazně zvyšena schopnost jejich zatížení.
Konečnz nátěr vytvrzuje do podoby matného povrchu a musí bzt před prvním
uvedením do provozu ošetřen ochrannzm prostředkem proti znečištěním a
šmouhám z podpatků (pozdějším ošetřením hrozí zakonzervování / ošetření i
provozního znečištění).
Pro první ošetření podlah natřenzch epoxidovzm nebo polyuretanovzm nátěrem
doporučujeme následující produkty: Dr. Schutz CC – Secura – Hartversiegelung
(matnz) nebo R 3000. Jedná se o bezbarvou polymerní disperzi, která po jedné
nebo dvou vrstvách mycím mopem vytvoří na povrchu ochrannz film. V případě
potřeby může bzt ochrannz film odstraněn přípravkem Dr. Schutz CC –
Grundreiniger nebo prostředkem CC - R, a provedena nová vrstva. Pro tento případ
doporučujeme použít talířovou leštičku s měkkzm kartáčem. Obnovení ochranného
filmu je závislé od stupně zatížení podlahy. Běžná denní údržba se provádí
přípravkem Dr. Schutz CC – Fußbodenpflege R 1000 / R 3000 přidanzm do vody na
vytírání. Ředění přípravku R 1000 vodou je závislé od stupně zatížení + znečištění
povrchu. Při běžném znečištění se provádí dávkování v poměru jeden uzávěr na 10
litrů vlažné vody. Ve frekventovanzch prostorách, veřejnzch budovách se zpravidla
úklid a čištění provádí pomocí specializované úklidové firmy, kterou je nutno se
způsobem údržby seznámit. Tuto pravidelnou údržbu / úklid, rovněž nabízíme jako
placenou službu. Nedodržením údržby podlah hrozí její předčasné poškrábání nebo
poškození krycího nátěru, kdy
nechodíte / neškrábete ochranné vosky, ale krycí lak. Rovněž hrozí zatékání vody
do případnzch poškození, spárek nebo pórů.
Tyto doporučené způsoby ošetření a údržby vycházejí z praktickzch zkušeností a vzvoje produktu.
Slouží jako doporučenz způsob a jejich nedodržení může vést v závislosti na použitém vzrobku a typu
stavby k poškozením povrchu nebo poruchám, za které nemůže systém pohledovzch stěrek, ale
zanedbání základních doporučení.
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