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Produkty Forbo FloorCare
Speciálně navržené produkty Forbo FloorCare
zaručí efektivní, jednoduché čištění a udržovací
procedury a tím udrží Vaši podlahu v perfektním
stavu.
Spray má skvělé výsledky pro sprejové čištění
menších ploch. ForboSpray rovněž zrenovuje
lokální malé deformace, jako například
škrábance. Má rovněž výtečné leštící vlastnosti 
vrátí podlaze požadovaný vzhled

Prostředky pro renovaci Marmolea
TopRemover bezpečně odstraní poškozenou
vrchní vrstvu povrchové úpravy Marmolea nebo
Artolea.
TopRemover je pHneutrální a je bezpečný jak
pro lidi, přírodu, tak i pro linoleum.

Forbo Flooring
Novodvorská 994
142 21 Praha 4
Czech Republic
Telefon + 420 239 043 150
Fax + 420 241 490 230
E-Mail info@forbo-linoleum.cz

TopFinish má složení jako originální vrchní vrstva
Topshieldu. To zaručuje obnovení povrchové
úpravy Topshield na Marmoleu a Artoleu, která
bude stejná jako z továrny.

Cleaner je pHneutrální čistící prostředek, který
nezanechává žádné šmouhy a odstraní prakticky
všechny běžné skvrny a znečištění.
Monel, založený na přírodních složkách, nabízí
praktickou ochranu při nanesení v tenké vrstvě,
stejně jako skvělé čistící vlastnosti v jednom
produktu.
Entrance mats (Čistící rohože)  Čistící zóny
Instalace čistících zón hned ve vstupních
prostorách sníží náklady na údržbu. Konec
konců, co se špíny týče  prevence je nejlepší lék.
Čistící zóny by měly být dlouhé minimálně čtyři
kroky (2 m). K dosažení nejlepšího výsledku by
měly být ještě delší a pravidelně vysávané.
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Dívat se, naslouchat,
poznat...
Několik desetiletí mezinárodních zkušeností,
naslouchání našim zákazníkům a neustálý
výzkum přivedl společnost Forbo k podlahovým
krytinám, o které se pečuje jednoduše a účinně.
Čištění a údržba mohou být prováděny pomocí
několika snadných úkonů. Jestliže jsou důsledně
prováděny, systém péče o podlahu Forbo
FloorCare udrží náklady čištění a údržby velmi
nízko.
Součinnost
Výtečné výsledky v péči o podlahu jsou založeny
na kombinaci prvotřídní povrchové úpravy našich
produktů a systému péče o podlahu Forbo
FloorCare. Tento systém zahrnuje snadné čištění
a renovaci.

Jednoduché běžné čištění
Vytření prachovým mopem a odstranění skvrn je
dostatečné pro normální čištění. To činí čištění
snadným úkonem, který nepřekáží běžnému
užívání podlahy.
Jednoduché periodické čištění
Periodické čištění podlahových krytin Forbo je
jednoduché a účinné. Stačí jen jeden produkt
pro péči o podlahu k udržení Vaší podlahy
v perfektním stavu po velmi dlouhou dobu.
Jednoduchá údržba
Pravidelné čištění a údržba, i za velmi silného
provozu, obnoví povrchovou úpravu zpět do
původního optimálního stavu.
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Metoda Spray
pro strojovou péči o podlahu
Metoda Spray je jako nejekonomičtější
doporučena pro většinu situací. Jednokotoučový
stroj a Spray udrží Vaši povrchovou úpravu
podlahy v optimální kondici a zabrání
zachytávání nečistot. Metoda Spray Vám zajistí
suché, hygienické prostředí. Prostory a podlahy
mohou být v provozu i při provádění údržby.

Běžné čištění
• Vytřete prachovým mopem s prachovou utěrkou
• Odstraňte skvrny vlhkým mopem
Periodické čištění
• Za pomoci jednokotoučového stroje
s leštící podložkou a prostředku Spray
vyčistěte podlahu, použijte Spray kde je
to potřeba
Příležitostná údržba
• Vydrhněte jednokotoučovým strojem při
použití Cleaneru
• Setřete špinavou vodu nebo ji vysajte
• Opláchněte čistou vodou a vytřete
• Nechte podlahu uschnout
• Vyleštěte za sucha jednokotoučovým strojem
• Proveďte úplný postřik pomocí
jednokotoučového stroje a prostředku Spray
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Metoda Monel
pro ruční péči o podlahu
Metoda Monel je nejlepší volbou, když
jednokotoučový stroj není dostupný anebo by
jeho použití nebylo praktické. Čištění a údržba
jsou prováděny jednoduchými metodami
a prostředky. Tenká vrstva Monelu zamezuje
špíně udržet se na povrchu podlahy. Tato tenká
vrstva Monelu bude odstraněna a obnovena při
dalším periodickém čištění.

Běžné čištění
• Vytřete prachovým mopem s prachovou utěrkou
• Odstraňte skvrny vlhkým mopem
Periodické čištění
• Vytřete prachovým mopem s prachovou utěrkou
• Vytřete mopem s Monelem
• Aplikujte tenkou vrstvu Monelového roztoku
a rozetřete
• Nechte podlahu uschnout
Příležitostná údržba
• Vydrhněte podlahu kartáčem a Monelem
• Špinavou vodu vytřete nebo vysajte vysavačem
na vodu
• Opláchněte čistou vodou a vytřete
• Aplikujte tenkou vrstvu Monelového roztoku
a rozetřete
• Nechte podlahu uschnout
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Čištění po pokládce

Možnost renovace Marmolea

Špičkové povrchové úpravy způsobují to, že
podlahové krytiny Forbo se jednoduše a snadno
udržují. Není třeba aplikovat po instalaci
polymerové napuštění. Zkrátka vyčistěte podlahu
a začněte s vybranou metodou Forbo FloorCare.

Výhoda povrchové úpravy Marmolea / Artolea
spočívá v tom, že může být zrenovována
jednoduše a bezpečně, například pokud dojde
k jejímu náhodnému poškození. Poškozená
vrchní vrstva Marmolea může být odstraněna
TopRemoverem. Po dokonalém odstranění se
nanese nová vrchní vrstva přípravkem TopFinish
a povrch podlahy je jako nový.

Čištění po pokládce
• Vyčistěte pomocí Cleaneru nebo Monelu
• Špinavou vodu vytřete nebo vysajte vysavačem
na vodu
• Opláchněte čistou vodou a vytřete
• Nechte podlahu uschnout

Začněte s vybranou metodou Forbo
FloorCare

Odstranění poškozené vrchní vrstvy
• Aplikujte správný roztok přípravku TopRemover
• Nechte 10 minut působit
• Za pomoci jednokotoučového stroje vydrhněte
podlahu nebo ji vydrhněte kartáčem
• Špinavou vodu setřete nebo vysajte vysavačem
na vodu
• Opláchněte čistou vodou a vytřete mopem

Znovunanesení vrchní vrstvy
Metoda Spray:
• Vyleštěte za sucha jednokotoučovým strojem
s leštící podložkou
• Proveďte úplný postřik pomocí
jednokotoučového stroje a prostředku Spray
nebo
Metoda Monel:
• Aplikujte tenkou vrstvu Monelového roztoku
a rozetřete
• Nechte podlahu uschnout

• Aplikujte TopFinish
• Nechte podlahu uschnout
• Začněte s vybranou metodou FloorCare, jak je
popsáno v kapitole "čištění po pokládce"

PDF file created with WIZCIT®, 25/Feb/2005

630 mm x 297 mm

Výhody a úspory nákladů

Často kladené dotazy

Pokud je používán systém péče o podlahu Forbo
FloorCare, náklady na čištění a údržbu se sníží na
minimum a také bude dosaženo dalších výhod
viz níže:

Jak často bych měl svoji podlahu čistit, provádět
její údržbu?
Požadovaná frekvence čištění a údržby je
samozřejmě závislá na způsobu užívání podlahy.
Pokud si vytváříte plán práce, je třeba se zaměřit
nejdříve na situaci podlahy: je blízko vchodů
z venku nebo ve vyšším podlaží, bude špiněna
suchými nečistotami nebo mokrým blátem?
Čistící zóny Entrance mats zabrání většině
nečistot a vody, aby byly na botách přineseny na
podlahu a tím značně ušetří náklady.

Vytírání prachu za sucha a odstraňování skvrn je
účinnější a rychlejší pro bežné čištění než
vytírání mokrým mopem. Vytírání prachu za
sucha udržuje rovněž suchý povrch, proto je zde
mnohem menší riziko růstu bakterií.
Odstraňování skvrn vlhkým hadrem potřebuje
jen malé množství rychle se odpařující vody,
tudíž se opět minimalizuje riziko růstu bakterií.
Vytírání prachu za sucha a odstraňování skvrn
mohou být užity jak v kombinaci s metodou
Spray tak i s metodou Monel.
Metoda Spray nabízí 3 akce v 1, když je
prováděno periodické čištění: používáním
přípravku Spray vyčistíte nepoddajné skvrny
a šmouhy, vyhladíte povrch a opravíte malé
poškození či škrábance. Vzhledem k tomu, že
čištění přípravkem Spray je prováděno jen na
plochách, kde je to potřeba, dosáhne se velmi
rychlého a nákladově výhodného periodického
čištění. Čištění přípravkem Spray také způsobí
to, že jen velmi malé množství vody se dostane

na podlahu, kde se velmi rychle odpaří díky
jednokotoučovému stroji a zanechá tudíž
suchou, hygienickou podlahu.
Podlaha může zůstat v užívání, když je
prováděno čištění přípravkem Spray.
A v neposlední řadě běžné čištění prostředkem
Spray zaručí dobře uzavřenou, špínu odpuzující
vrchní vrstvu podlahy, což ještě zefektivní
vytírání prachu za sucha.
Metoda Monel redukuje množství práce pokud je
porovnána s klasickým dvojitým vytíráním
mopem: vytírání prachu za sucha a odstraňování
skvrn je účinnější a hygieničtější. Tenká vrstva
Monelu nabízí přirozený málo lesklý vzhled Vaší
podlaze a udrží povrch ochráněný proti přilnavé
špíně. Tato tenká vrstva bude odstraněna
a znovu nanesena při dalším periodickém
čištění. Metoda Monel potřebuje jednoduché
nástroje, tudíž je skvělá pro maloprostorové
projekty.

Mohu používat přípravky péče o podlahu jiných
dodavatelů?
Mnoho přípravků péče o podlahu je bezpečně
použitelných na podlahové krytiny Forbo. Prosím,
kontaktujte svého dodavatele pro více informací.
Snažte se vyhnout nebo minimalizovat produkty
s vysokým pH (zásadité), po použití důkladně
opláchněte podlahu čistou vodou.
Jak odstraním skvrny?
Odstraňte skvrny jakmile se objeví, vyzkoušejte
si odstranění na vzorku nebo na dobře ukrytém
místě. Většina skvrn je bezpečně odstranitelná
suchou utěrkou nebo vodou, čistícím
prostředkem, lakovým benzínem nebo lihem

(v tomto pořadí). Nepoužívejte zásadité
prostředky (čpavek, soda) nebo silná
rozpouštědla, jako je aceton, pro odstraňování
skvrn, neboť jsou škodlivé nejen pro lidi, ale i pro
Vaši podlahu.

