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Čisticí vozík Aplikátor  Hadřík z mikrovláken

POSTUP ČIŠTĚNÍ
SYSTÉM ATTRACTION® / GTI MAX / CREATION 70 CLIC

Počáteční nebo hloubková údržba

Běžná údržba

Poznámka: NEPOUŽÍVEJTE NA PODLAHU PŘÍLIŠ VELKÉ MNOŽSTVÍ VODY, jinak hrozí nebezpečí průsaku
 mezi čtverce

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na naše technické oddělení.

Kontaktní údaje výrobce
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TENNANT NILFISK
KARCHER HAKO  
CHEMIKÁLIE DÁVKOVÁNÍ / ČISTICÍ PROSTŘEDKY

VÝROBCE POČÁTEČNÍ / HLOUBKOVÁ
ÚDRŽBA BĚŽNÁ ÚDRŽBA

ROCHEX Roctonic (3%) Roctonic (1%)
KIEHL Dopomat Intenso (2%) Dopomat I (0.3%)
ECOLAB Neomat A (2-3%) Magic Maxx (1%)
TANA Tanex Trophy (10%) Tanex Trophy (1-2%)
NILFISK J25 Multi (10%) Quick Fresh (3-5%)
KARCHER RM 69 ASF (10%) RM 69 ASF (0.5-1%)

FREKVENCE: Podle potřeby

• Zameťte
• Vyčistěte kartáčovým čističem (ujistěte 

se, že vysávání je vypnuté) a nechte 
produkt působit přibližně 2 minuty.

• Projíždějte v překrývajících se pruzích.
• Dokončete proces čistění podél 

výstavních skříní kartáčovým čističem
a červenou vložkou.

• Pomocí gumové stěrky odstraňte 
zbytky roztoku na místech, která nejsou 

přístupná pro kartáčový čistič.
• Vyčistěte kartáčovým čističem

a vysajte

NEBO

• Zameťte
• Dokončování

• Vyčistěte kartáčovým čističem + 
melaminovým kotoučem s nízkou 

rychlostí

FREKVENCE: Denně

Zameťte
• Vyčistěte kartáčovým čističem
• Projíždějte v překrývajících se 

pruzích.
• Vysajte

• Dokončete proces čistění podél 
výstavních skříní pomocí plochého 

aplikátoru s hadříkem z mikrovláken

KARTÁČOVÉ ČISTIČE



• Nikdy nepoužívejte brusné kotouče typu 3M zelené, hnědé, černé atd., ani diamantové 
 kotouče atd.

• Skvrny nebo zbytky žvýkaček nedrhněte (drátěnkou, válečkem Scotch Brite, ocelovou 
 vlnou atd.), ani neškrábejte (sekáčkem, nožem, škrabkou na sklo).

• Nepoužívejte nevhodná korozivní rozpouštědla (aceton atd.).

• Nenamáčejte podlahu, aby voda nepronikla do rybinových spojů.

• Nikdy nepoužívejte melaminové kotouče (3M nebo ekvivalentní) suché a bez vody.
 Po dokončení čištění vyjměte kotouč ze stroje a nechte jej schnout ve svislé poloze nebo 
 na stojanovém systému, kde může po obou stranách cirkulovat vzduch.

 

 

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

ČEMU JE TŘEBA SE VYHNOUT
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ČISTICÍ ČTVERCE GTI
PRŮVODCE OSVĚDČENÝMI POSTUPY

• Používejte doporučené čisticí prostředky.

• Řeďte produkty pomocí automatického systému (externí ředicí systém, ředicí systém integrovaný
 do automatického čističe atd.), abyste mohli kontrolovat spotřebu a minimalizovat rizika vyplývající
 z manipulace s čisticími prostředky.

• Ředění upravujte podle prostředí (stupeň znečištění, tvrdost vody atd.).

• Pokud je viditelný „mastný“ povrchový film, pravděpodobně je to kvůli zbytkům čisticího prostředku
 na podlaze:

 - Zkontrolujte a případně snižte podíl pracího prostředku.

 - Odstraňte zbytky z podlahy čistěním pouze vodou.

• Postupujte podle pokynů pro údržbu automatických čističů. Pravidelně otáčejte chlopněmi
 stěrky, aby se zajistilo optimální sání a okamžité vysušení povrchů.

• Žvýkačku a produkt KIEHL ORANGE-PRO můžete odstranit pomocí PLASTOVÉ špachtle (nebo
 mrazícího spreje).

• Na místní a specifické skvrny (barvy atd.) a v případě, že čisticí prostředek je neúčinný, můžete
 použít vhodná rozpouštědla typu White Spirit.

• Rozlitá kapalina: (olej, mýdlo atd.):

• Na postiženou oblast ihned naneste absorpční prostředek (papír, piliny atd.). Jakmile je kapalina
 absorbována, absorpční prostředek odstraňte. Poté v případě mýdlových produktů proveďte mechanické 
 čistění pomocí VODY, dokud zbytky (pěna atd.) úplně nezmizí.

• U mastných produktů před čištěním nastříkejte na oblast koncentrovaný alkalický čisticí prostředek. 
 Vyčistěte oblast pomocí automatického čističe naplněného VODOU + ČISTICÍM PROSTŘEDKEM. Opakujte
 postup (nastříkání a následné vyčištění), dokud mastný film z povrchu podlahové krytiny zcela nezmizí.

• Rohože umístěné u vchodu do prostor, které omezují zanášení nečistot, štěrku a vlhkosti,
 mohou pomoci snížit frekvenci krátkodobého čištění a tím dlouhodobě uchovat vzhled podlahy.
 Pro optimální účinnost vstupní rohože se standardně doporučuje délka alespoň 7 metrů
 a 3 různé úrovně (hrubá, střední a jemná). Zachycením vstupních materiálů, které by se mohly
 dostat na podlahu a vytvářet škrábance a oděrky, kde se mohou snadno hromadit nečistoty,
 pomůžete zachovat vzhled vaší podlahy nyní i v průběhu času.

• Denně čistěte vstupní prostory vybavené zapuštěnými čtverci GTI, aby se zabránilo vnikání
 nečistot do prostor.


