
INSTRUKCE K ÚDRŽBĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
EVERCARE™ / HOMOGENNÍ PODLAHY
Mipolam Symbioz / Esprit / Elegance / Affinity / Accord / Troplan / Cosmo / Evo

Dle instrukcí výrobce stroje

Manuální zametání
Mop opatřený návlekem na jedno použití, 
antistatický a/nebo impregnovaný návlek

Mechanické čistící zařízení
Automatický mycí stroj, rotační stroj typu 
Rotowash, jednokotoučový stroj

Mechanický čistící kotouč (pad)
3M (nebo rovnocenné) barevné kotouče

Mokré manuální vytírání 
Návlek na mop z mikrovlákna na jedno použití

Parní čistící stroj
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3M červená obdelníková podložka
nebo melaninová podložka 
Lze použít s držákem padů a teleskopickou rukojetí

Vybavení Čistící prostředky Metoda čištění

Mechanické čištění

ne
bo

pro velké
znečištění

Zásaditý čistič
• Zametání

• Mechanické mytí při 150-300 ot./min 
(se ždímáním vody)

Melaminový kotouč
(pokud je velké znečištění) Voda (bez čističe)

•  Zametání

Manuální čištění

Neutrální čistič / Desinfekční 
čistič

(v případě potřeby střídavě) (1)

•  Mechanické mytí při 150-300 ot./min 
(se ždímáním vody)

•  Zametání
•  Manuální čištění s plochým mopem

•  Oplach

Mechanické čištění

ne
bo

světle zelený
Neutrální čistič

•  Zametání
• Mechanické mytí při 150-300 ot./min 

(se ždímáním vody)

nebo 

•  Parní čištění

Manuální čištění

Alkalický čistič
•  Zametání

•  Manuální čištění
s červeným obdelníkovým padem

• Oplach

Voda (nebo neutrální čistič)

•  Zametání
• Manuální čištění s obdelníkovým

melaminovým padem
•  Oplach čistu vodou

Mechanické čištění

ne
bo

světle zelený

Alkalický čistič

•  Zametání
• Mechanické mytí při 150-300 ot./min 

(se ždímáním vody)

Melaminový pad Voda (nebo neutrální čistič)
•  Zametání

•  Mechanické čištění s melaminovým 
diskem při 150-300 ot./min

(se ždímáním vody)

Denní čištění

NEBO

NEBO

NEBO

NEBO

NEBO

NEBO

(1) V oblastech, kde je nezbytná dezinfekce (např. operační sály, nemocniční pokoje atd.) Střídejte 
použití neutrálního čističe a dezinfekčního prostředku neobsahujícího aminy.
Melaminové pady: 3M Scotch Brite, Tampel, etc.

Zde je neúplný seznam výrobků doporučovaných hlavními výrobci:

KIEHL : Profloor*, RS Nett**, 
Dopomat**, Dopomat Intenso** 
TANA : Green care SR15*, Floor Cleaner 
S*, Clean Fresh*, Difotan*, Clean  
Extreme*, Innomat**, Tanex Trophy**, 

ECOLAB : Brial Clean S*  
ROCHEX : Polystar*, Roctonic**  
BUZIL : HC 43**  
DrSCHUTZ : PU Reiniger**
DIVERSEY : Asset* 

DREITURM : Multinetzer*, Goldreif 
(green)*, Goldreif (blue)*, Linorein**, D1 
Neu**
LABORATOIRE ANIOS : Aniosurf ND 
Premium*** 

*Neutralní / **Alkalický / ***Bez aminů

První použití

Hloubkové čištění



TIPY NA EFEKTIVNÍ 
ČIŠTĚNÍ PODLAH

• První čištění: Nikdy nepoužívejte černé pady, chemické odstraňovače nátěru, suché leštidlo, leštění, těsnění nebo jiné 
procesy, které mohou poškodit povrchovou úpravu Evercare™. Použití jiných čistících metod, než těchto doporučených, 
mohou způsobit ztrátu přilnavosti a odolnosti vůči skvrnám a poškrábání.

•   Denní čištění: Pro nejlepší výsledek použijte mechanické čištění. V oblastech, kde to není možné, se doporučuje 
provádět každodenní čištění ručně (plochá mop s mikrovláknem), a v případě potřeby přerušovaně s mechanickým 
čištěním. Použití vlhkého mopu může vyžadovat častější hloubkové čištění.

•  Hloubkové čištění: Provádí se, když se nečistoty nahromadí a vytvoří film, usadí se nebo se stanou zvláště viditelné 
při sebemenším poškrábání. Četnost hloubkového čištění závisí na intenzitě a druhu denního provozu. Účinnost 
alkalického čistícího prostředku lze zlepšit, když se ponechá několik minut působit.

•  Nikdy nepoužívejte melaminový disk (3M Scotch Brite or equivalent) suchý, bez vody. Když je čištění dokončeno, oddělejte 
disk a nechte jej uschnout ve vertikální poloze.

•  V oblastech, kde je nezbytná dezinfekce (operační sál, nemocniční pokoje, atd.), střídavě používejte neutrální čistící 
prostředek a dezinfekční prostředem bez aminů.

•  Gerflor doporučuje používat neutrální a alkalické čistící prostředky s vysokou smáčivostí (kompletní rozetření a vyčištění 
celého povrchu podlahy.

• Vždy dodržujte pokyny k použití výrobce čistících prostředků.

•  Gerflor může poskytnout odborné poradenství při výběru zařízení a aplikačních metod, které odpovídají vašim potřebám. 
Pokud byste chtěli změnit své postupy čištění, kontaktujte nás co nejdříve a společně se podíváme na to, jak správně 
vyčistit podlahu a vyhnout se problémům se zárukou.

•  Vstupní rohože umístěné u vchodu do prostor, které zabraňují vnášení nečistot, písku a vlhkosti, mohou pomoci snížit 
frekvenci krátkodobého čištění a tím zachovat vzhled podlahy v dlouhodobém horizontu. Pro optimální účinnost vstupní 
rohože je standardní doporučení minimální 7 metrů na délku a 3 různé úrovně (hrubá, střední a jemná). Zachycování 
materiálů u vchodu, které by mohly být vtaženy na podlahu, vytvářející škrábance a oděrky, kde se mohou snadno 
usazovat nečistoty, pomůžete zachovat vzhled vaší podlahy nyní i v průběhu času.

•  Použijte otočná kolečka s měkkým povrchem, abyste zabránili poškození povrchu podlahy pískem, které by kazilo její 
vzhled a ztěžovalo čištění.

•  Ochraňte nohy židlí a nábytku krytkami nebo podložkami, které nepoškrábou podlahu. Na židlích konzolového typu 
mohou jekékoliv přišroubované ochranné součásti představovat riziko, pokud se šroub uvolní, protože šrouby nebo otvory 
s ostrými hranami by mohly podlahu poškrábat. Na nohy židle nepoužívejte gumové ochranné krytky: chemická reakce s 
podlahou by mohla vést k trvalým stopám.

•  Škrábance: Gerflor nabízí různá řešení pro ošetření škrábanců, od lehkých až po viditelnější škrábance. Neváhejte se 
obrátit na společnost Gerflor a požádejte o radu a nejlepší techniky, které zajistí, že vaše záruka zůstane platná.

•  Četnost čištění závisí na míře znečištění, vlhkosti v dané oblasti, barvě a vzoru podlahové krytiny a použitých materiálech 
a technikách. Účinná čistící nařízení by měla brát v úvahu tyto faktory a specifikovat vhodné frekvence čištění, vybavení a 
techniky pro různé prostory v budově.

•  V oblastech, kde je vyžadováno ruční čištění nebo příležitostné čištění skvrn, dosáhnete nejlepších výsledků použitím 
plochého mopu s jednorázovým nebo omezeným mopem z mikrovlákna. Třásňové mopy nejsou při odstraňování nečistot 
ze struktury podlahové krytiny tak účinné jako mikrovláknové. Použití mopu namočeného do kbelíku se špinavou vodou 
nepřináší uspokojivé výsledky: tato technika pouze redistribuuje nečistoty po povrchu podlahy, zejména v rozích a na 
okrajích, v místech, která jsou často nepřístupná pro čistící stroje.

jp
e 

• 
Ju

ly
 2

02
0



ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN

ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN PŘI PRÁCI

Rez 
Naneste výrobek proti korozi nebo kyselinu šťavelovou. Důkladně omyjte.

Tuk z potravin / Barva / Kuličkové pero / Fix / Plastické mazivo (asfalt) 
Naneste rozpouštědlo typu ředidlo White Spirit. Čistěte neředěným výrobkem a omyjte velkým 
množstvím vody.

Stopy po pryži / Stopy po obuvi
Na stopy po obuvi naneste zásaditý mycí prostředek (např. Dynatech Trophy). Nechte 5 minut působit. 
Otřete.

Žvýkačka
Na žvýkačku použijte zmrazovací sprej a nechte ji ztuhnout, potom ji odstraňte plastovou špachtlí 
(zmrazovací spreje lze zakoupit od výrobců čisticích prostředků nebo v lékárnách).

Odstranění stop po barvě
• Nepoužívejte abrazivní čistící vybavení (např.: brusnou vlnu, drátěnky, ocelovou vlnu atd.).
•  Používejte rozpouštědlo na barvu, pokud je známo. Pokud rozpouštědlo není známo, začněte 

rozpouštědly, jako je ředidlo typu White Spirit (lakový benzín) dříve, než vyzkoušíte silnější 
rozpouštědla, napr.: sprej Taraclean (přípravek Gerflor na odstraňování skvrn). Pokud zjistíte, že 
skvrnu je obtížné odstranit, nepokračujte.

• Po nanesení rozpouštědla podlahu důkladně vytřete a omyjte.

Na kapky barvy
Když na materiálu vytvořila barva kapku, dosáhne se vynikajících výsledků zmrazovacím sprejem 
(zmrazovací sprej lze zakoupit od výrobců čistících prostředků nebo v lékárnách).

Na skvrny od lepidla 
• Čerstvé stopy po akrylovém lepidle (< 1 měsíc)
   Naneste roztok na bázi vody s přidaným čisticím prostředkem, nechte působit a podlahu mechanicky
   očistěte a omyjte.
• Zaschlé stopy po akrylovém lepidle (> 1 měsíc)
   Použijte ředidlo typu White Spirit. Po nanesení rozpouštědla podlahu důkladně omyjte a vytřete.
• Stopy po lepidle obsahujícím rozpouštědlo
   Použijte silná rozpouštědla (např. sprej Taraclean), pokud je však stopy po lepidle obtížné odstranit,
   nepokračujte (k tomu může dojít u lepidel se zesíťovanými řetězci, odolných proti rozpouštědlům).

RADY A DOPORUČENÍ PRO ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN

•  Nikdy nepoužívejte abrazivní kotouče nebo jakýkoliv postup, při kterém hrozí 
poškození povrchové úpravy (abrazivní výrobky, rozpouštědla atd.)

•  Nikdy nepoužívejte pryžové krytky (na nohy židlí nebo jiný nábytek), namísto nich 
použijte krytky z PVC nebo polyetylenu.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ
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