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Dokonalý vzhled při
nejnižších nákladech údržby
Snížení doby čištění a údržby
Nezávislé testování ukazuje, že Marmoleum s Topshieldem podstatně snižuje čas potřebný k čištění a údržbě podlahy.
Kombinace dvouvrstvého Topshieldu a systému péče o podlahu Forbo FloorCare zaručuje perfektní vzhled při nízkých
nákladech.

Vliv Topshieldu na časovou náročnost čištění a údržby*

Marmoleum s Topshieldem
délka renovace v min./m2/rok

linoleum značky X

délka údržby v min./m2/rok
linoleum značky Y

délka čištění v min./m2/rok
*V závislosti na způsobu doporučeném
výrobcem (vzorová kalkulace je k dostání
na vyžádání).

V porovnání s ostatními linolei o 20 % méně potřebného
času pro péči o podlahu

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

Případná renovace
Topshield zajišťuje perfektní vzhled Marmolea po celou dobu jeho životnosti.
V případě jakéhokoliv případného poškození Topshieldu, vrchní vrstva může být zrenovována. Renovace není
nezbytná, ale na přání je vždy možná.

Povrchová úprava

Základní ochranná
vrstva

Linoleum

Topshield:
perfektní vzhled za nízké náklady
50779/010105
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Vaše podlahová krytina
ve výborném stavu

Výtečný vzhled

Bezvadný vzhled

díky nízkému zachytávání nečistot

díky účinnému čištění

Díky Topshieldu zůstávají barvy a vzory Marmolea stejně ostré a výrazné, jako
u čerstvě položené podlahy.
Tato povrchová úprava na bázi vodní disperze zajišťuje, že si Vaše podlahová
krytina udržuje svůj dokonalý vzhled při nízkých nákladech údržby.

Jak Topshield pracuje

Systém péče o podlahu Forbo FloorCare

Silná, odolná základní ochranná vrstva a povrchová úprava zajišťují vysoce efektivní ochranu proti nečistotě.
Základní ochranná vrstva zajišťuje rovnoměrnost a trvanlivost.
Povrchová úprava garantuje odolnost proti škrábancům a špíně. Na přání je možná renovace povrchové úpravy.

Vysoce kvalitní povrchová úprava Topshield způsobuje to, že Marmoleum se jednoduše a snadno udržuje. Se systémem
Forbo FloorCare je suché čištění účinnější v odstraňování volných nečistot a prachu než čištění vodou.

Jedinečné vlastnosti
 po instalaci není potřeba napuštění polymerem
 nižší náklady vzhledem k nižší potřebě čištění a méně náročné údržbě
 lepší ochrana proti špíně a známkám oděru
 nezávislé testování ukazuje jak málo nečistot Marmoleum zachycuje

Marmoleum s Topshieldem

Suchá špína

Marmoleum s Topshieldem

Po mokrém čištění

Po vytření prachovým
mopem

Dvě vrstvy
špičkové
povrchové úpravy

Povrchová úprava
Základní ochranná
vrstva
Linoleum

Perfektní vzhled při nejnižších nákladech

Péče o podlahu začíná čištěním po pokládce. Podlahu pouze vyčistěte neutrálním čistícím prostředkem
a začněte s vybraným systémem péče o podlahu. Po pokládce není nutné podlahu napouštět.
Pro Marmoleum s povrchovou úpravou Topshield existují dva čistící postupy: strojová péče o podlahu
používající jednokotoučový stroj a ruční péče o podlahu.

Jak Topshield funguje
Nezávislé testování* WFK ukazuje výborné výsledky Marmolea s Topshieldem

Marmoleum s Topshieldem

Špinivost (rozdíl ve světlosti před špiněním a po špinění
měřeno fotometricky v souladu s normou DIN 50333, včetně

heterogenní vinyl (PVC) 1

standardní odchylky)

homogenní vinyl (PVC) 1
heterogenní vinyl (PVC) 4
Číslo zkušebního protokolu
heterogenní vinyl (PVC) 3

HO 2795/04D

heterogenní vinyl (PVC) 2
WFK je mezinárodně uznávaná instituce zabývající se technologiemi
linoleum 1

čištění, založená v roce 1950. Od roku 1991 se WFK specializuje na
technologie čištění tvrdých povrchů.

heterogenní vinyl (PVC) 5

Provozní zkoušky
Po dvanácti měsících intenzivního používání bez provozování údržby, Marmoleum s Topshieldem si
udržuje stále bezvadný vzhled.

bezpečnostní vinyl (PVC) 1
homogenní vinyl (PVC) 2

Topshield

Povrchová úprava jiného
linolea

linoleum 2
bezpečnostní vinyl (PVC) 2

Před čištěním

homogenní vinyl (PVC) 3
heterogenní vinyl (PVC) 6
bezpečnostní vinyl (PVC) 3

Po čištění
*Průměr nejdůležitějších a nejběžněji používaných výrobků ze závodu.
Vzorky byly vybrány a poskytnuty společností Forbo.

