
 

Návod k údržbě a užívání 

MIPOLAM CLASSIC  

 

Mipolam Classic musí být udržován za použití ochranných emulzí. Následující informace popisují pouze 

postup údržby, její frekvence však závisí na intenzitě provozu. 

Prvotní údržba 
Jakmile je pokládka dokončena, podlaha by měla být chráněna a bez provozu po dobu 24 hodin než začne 

být jakkoli čištěna. Následující postup: 

1. Zameťte nebo vysajte podlahu 

2. Očistěte podlahu vlhkým hadrem nebo čistícím automatem, kde mycí lázeň je tvořena horkou vodou 

a neutrálním saponátem. 

 

V případě poškrábání materiálu během pokládky použijte níže uvedený postup:  

3. Přetrvávající stopy po oděru mohou být odstraněny za pomocí kotoučového stroje s nasazeným 

měkkým nylonovým čisticím kotoučem. 

4. Opláchněte čistou studenou vodou. 

5. Počkejte, až podlaha uschne, popř. podlahu vysajte. 

6. Aplikujte 3 vrstvy ochranné emulze v různých směrech. Ujistěte se, že každá z vrstev je již suchá 

předtím, než začnete aplikovat vrstvu následující. 

Běžná údržba 
1. Zametení nebo vysání podlahy 

2. Čištění vlhkým hadrem nebo čistícím automatem s červeným padem ve spojení s lázní tvořené vodou 

a neutrálním saponátem. 

3. Obnova ochranné vrstvy v případě potřeby. 

 Periodická údržba 
1. Zametení nebo vysání podlahy 

2. Naneste odstraňovač ochranných emulzí za použití mopu nebo čistícího automatu se zeleným 

padem. 

3. Spláchněte nebo vysajte za mokra uvolněné částice 

4. Opláchněte studenou vodou 

5. Počkejte, až podlaha uschne, popř. podlahu vysajte. 

6. Aplikujte 3 vrstvy ochranné emulze dle výše uvedeného postupu. 

 

 



Leštění za sucha 
Optický vzhled Mipolamu Classic může být postupně zlepšován vhodným leštěním za pomocí vysoké 

rychlosti (500-1100 rpm) automatu se středně tvrdým padem. Touto metodou se odstraňují škrábance 

stejně tak jako se sceluje a tvrdí povrch, který získává trvalý lesk. Při použití vysokorychlostního automatu je 

třeba dbát na pohyb mašiny, aby nedošlo k přehřátí vinylu. Za účelem minimalizace tohoto rizika lze použít 

sprej s čistou vodou. 

Doporučené prostředky údržby     

Obecný popis Ecolab Johnsons 

Neutrální čistič Indur Top 
Carefree 
Stride 1000 

Ochranná emulze Tuklar Metalic 
Carefree 
Satin, Emulsion 

Odstraňovač emulzí Bendurol Forte 
Carefree 
Stripper 

 
Existuje celá řada dalších produkt, které jsou na trhu dostupné a mohou být používány v případě, že splňují 
popis a vlastnosti jako výše uvedené produkty. 
Pozn.: Instrukce výrobce týkající se ředění, užití a rizik musí být striktně respektovány.  

Odstraňování skvrn 
inkoust, rajčata, hořčice, krev, moč, exkrementy zředěný bělič (nechte působit bez škrábání a 

následně setřete) 

mastnota, barvy, gumové stopy, barva na vlasy ředidlo 

stopy po cigaretovém žáru jemně seškrábejte pomocí hladkého smirkového 
papíru. Naneste opět ochrannou emulzi. 

Upozornění 
Guma může trvale zanechat skvrny na PVC. Vyhněte se proto používání nábytku apod. s gumovými 

podložkami.  

 

 

 


