
ČIŠTĚNÍ SPORTOVNÍCH PODLAH TARAFLEX™

Četnost 
údržby Používané vybavení Čisticí prostředky Metody čištění

Mechanické
čištění

             

Neutrální čistič nebo 
zásaditý čistič při větším 

znečištění

• Zametání nůžkovým mopem
• Mechanické čištění rychlostí 

300–450 ot/min (s rekuperací vody)

Manuální
čištění

1× za den – • Zametání nůžkovým mopem

Mechanické
čištění, pokud
se provádí 
manuální denní
úklid

2× za týden
(1× v malých 

sálech)

             

Neutrální čistič nebo 
zásaditý čistič při větším 

znečištění

• Zametání nůžkovým mopem
• Mechanické čištění rychlostí 

300–450 ot/min (s rekuperací vody)

Mechanické
čištění

Každou 
školní 

přestávku 
(nebo každé 

2 měsíce)              

Speciální čistič na oděrky

• Zametání nůžkovým mopem
• Nalijte prací prostředek na oděrky od bot.

• Vyčkejte 10 minut
• Mechanické čištění rychlostí 

300–450 ot/min

Mechanické
čištění

Každou 
školní 

přestávku 
(nebo každé 

2 měsíce)              

Speciální čistič 
na pryskyřici

• Zametání nůžkovým mopem
• Nalijte prací prostředek na pryskyřici

• Vyčkejte 10 minut
• Mechanické čištění rychlostí 

300–450 ot/min (s rekuperací vody)

První použití

Denní úklid

Týdenní úklid

Hloubkové čištění

Házená

Tento návod k čištění je nutné přizpůsobit provozu na ploše a jejímu umístění.

V případě ruční údržby a k dosažení nejlepších výsledků z hlediska hygieny a  vzhledu doporučuje 
společnost Gerflor použití neutrálních a zásaditých mycích prostředků s vysokou smáčivou silou 
(kompletní rozetření a vyčištění celého povrchu podlahy).

Informativní seznam produktů doporučovaných hlavními výrobci:

KIEHL: Profloor*, RS Nett**,
Resinex
TANA / WERNER: Green care
SR15*, Floor Cleaner S*, Clean
Fresh*, Difotan*, Clean Extreme*,
Innomat**

ECOLAB: Brial Clean S*
ANIOS: Deterg’anios*
ROCHEX: Polystar*, Roctonic**
BUZIL: HC 43**
Dr. SCHUTZ: PU Reiniger**
DIVERSEY I SEALED AIR: Asset*

DREITURM: Multinetzer*,
Goldreif (vert)*, Linorein**,
D1 Neu**

*Neutrální/**zásaditý

Zařízení pro suché zametání Mechanický čisticí kotouč
3M (nebo ekvivalentní) barevné kotouče

Mechanické čisticí zařízení
Automatický mycí stroj, rotační čisticí stroj 
nebo jednokotoučový mycí stroj

při větším 
znečištění

světle zelená

světle zelená

světle zelená

nebo

nebo

nebo

nebo



PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ

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

• Nikdy nepoužívejte pryžové krytky (na nohy židlí nebo jiného nábytku); místo nich použijte 
krytky z PVC nebo

ODSTRANĚNÍ SKVRN PŘI PRÁCI

Odstranění skvrn po barvě
• Nepoužívejte brusné čisticí zařízení (např. brusná vlna, drátěnky, ocelová vlna atd.).
• Používejte rozpouštědlo na barvu, pokud je specifikováno. Není-li rozpouštědlo specifikováno, začněte 

rozpouštědly, jako jsou Essence C, lakový benzín atd., teprve poté přejděte k silnějším rozpouštědlům, 
např. sprej Taraclean. 

 Pokud zjistíte, že je skvrna obtížně odstranitelná, nepokračujte v odstraňování.
• Po nanesení rozpouštědla podlahu důkladně vytřete a opláchněte.

Kapky od barvy
Pokud barva na materiálu vytvořila kapky, vynikající výsledky při jejich čištění dosáhnete použitím 
zmrazovacího spreje (tento sprej lze zakoupit u výrobců čisticích prostředků nebo v lékárnách).

Skvrny od lepidla
• Čerstvé skvrny od akrylového lepidla (< 1 měsíc)
 Naneste roztok na bázi vody s přidaným čisticím prostředkem, nechte působit a poté podlahu mechanicky 

očistěte a opláchněte.
• Zaschlé skvrny od akrylového lepidla (> 1 měsíc)
 Použijte Essence C nebo lakový benzín. Po nanesení rozpouštědla podlahu důkladně vytřete a opláchněte.
• Skvrny od lepidla s obsahem rozpouštědla
 Použijte silná rozpouštědla (např. sprej Taraclean), pokud však zjistíte, že je skvrna obtížně odstranitelná 

(k tomu může dojít u lepidel se zesíťovanými řetězci odolnými proti rozpouštědlům).

TIPY A RADY PRO ODSTRANĚNÍ SKVRN

Rez
Naneste přípravek proti korozi nebo kyselinu šťavelovou. Důkladně opláchněte.

Tuk z potravin/barva/kuličkové pero/fix/těžký olej (dehet)
Aplikujte rozpouštědlo, jako například Essence C nebo lakový benzín. Drhněte nezředěným výrobkem 
a opláchněte velkým množstvím vody.

Skvrny od pryže/stopy po obuvi
Na stopy po obuvi naneste zásaditý čistič (například Dynatech Trophy). Nechte působit 5 minut. Vydrhněte.

Žvýkačka
Žvýkačku nechejte ztuhnout pomocí zmrazovacího spreje (tento sprej lze zakoupit u výrobců čisticích 
prostředků nebo v lékárnách) a poté ji odstraňte plastovou špachtlí.

ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN


