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Designové krytiny
MEISTER jsou
mimořádně odolné
a snadno udržovatelné.
Postupy, které je
třeba dodržovat při
jejich údržbě vám
osvětlíme níže.

Pár typů do začátku:

učinila podstatně odolnějšími proti stopám
užíváníí. Doplňující typy k optimální péči

Při čištění dbejte na to, aby povrch krytiny

a údržbě vašich krytin MEISTER obdržíte

byl jen lehce zvlhčen. V ideálním případě

v kvalifikovaných obchodech s podlahovinami.

by zvlhčený povrch měl oschnout do jedné
minuty po vytření. I v případě, že se na

Každou krytinu je, před započetím jejího

povrchu nacházejí silné skvrny, nikdy

užívání, třeba podrobit prvnímu čištění po

nepoužívejte agresivní přípravky k jejich

ukončení pokládky (čištění po ukončení

odstranění. CC-Elatex (univerzální

stavebních prací) a odstranit z ní zbytky

odstraňovač skvrn) si dokáže lehce poradit

nečistot, lepidel, apod. , které na ní ulpěly

i s těžko odstranitelnými skvrnami. Škrábance

v jejím průběhu. Pro první čištění designových

na povrchu krytiny nemění jen její vzhled, ale

krytin MEISTER po pokládce použijte CC-PU

činí ji i více náchylnou proti působení nečistot

čistič zředěný v poměru 1:10 vodou. Povrch

a vlhkosti. Produkty údržby CC-Dr. Schutz jsou

nejprve vytřete tímto roztokem a následně

určeny právě k tomu, aby tato náchylná místa

ho neutralizujte čistou vodou.

Běžné nečistoty a prach odstraňte prostým vysátím, či zametením.
Rezistentní nečistoty odstraňte CC-PU čističem zředěným
v poměru 1:200 vodou. Podlahu vytírejte dobře vyždímaným,
chlupy nepouštějícím hadrem, či mopem tak, aby po ukončení
údržby zůstala jen lehce zvlhčená. Zvláště odolné skvrny, šmouhy
po podpatcích, apod. , můžete bodově odstranit pomocí
nezředěného CC-PU čističe a škrábance netvořícícho hadru,
či bílého padu. Po ukončení údržby plochu setřete čistou vodou.
K odstranění mimořádně odolných nečistot a při viditelných
stopách otěru pro přípravu následného osvěžení použitím
ošetřujícího prostředku, je třeba provést hloubkové čištění.
K hloubkovému čištění použijte nezředěný CC-intenzivní čistič.
Ten nejprve rovnoměrně nastříkejte na povrch krytiny
a po max. 5 minutách působení podlahu vydrhněte zeleným
padem, nebo kartáčem na podlahy.
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Pokud se po delší době, či při intenzivním užívání, objeví na
povrchu krytiny stopy otěru, doporučujeme obnovení ochranné
vrstvy povrchu provedením důkladného hloubkové čištění
(za použití CC-intenzivního čističe) a následného použití
nezředěného prostředku CC-úplná péče-mat, který se na
krytinu rovnoměrně, dlouhými, podélnými tahy, nanese v čisté
vodě vymáchaným a dobře vyžídímaným, chlupy nepouštějícím
hadrem, či mopem. Až bude ochranný film pochozí
(po cca. 45 minutách), proveďte nanesení další vrstvy, tentokrát
příčným směrem. Spotřeba CC-úplná péče-mat: 750 ml na
cca. 25-35 m2 pro jednu úlohu. Až takto vzniklý ochranný film
bude, po nějaké době, opět porušen, lze ho dle potřeby, pomocí
CC-inteznivního čističe a CC-úplné péče-mat, obnovit

V oblastech objektového použití doporučujeme strojové čištění
za použití čistících automatů, nebo sprejové čištění v kombinaci
s jednokotoučovým lešticím strojem. V případě dotazů se prosím
obraťte na náš zákaznický servis.
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