Instrukce k údržbì
Elastické podlahy

PÉČE O ELASTICKÉ PODLAHY
Bona Care Program poskytuje jednoduchý postup práce, který je podložen podrobnými návody krok za krokem,
s minimálními prostoji. Pravidelné èištìní a údržba je klíèem k lepšímu a trvanlivìjšímu vzhledu podlahy a pomocí
Bona ošetøení elastických podlah zaruèuje efektivní proces, aniž by došlo k poškození povrchu a poškození
životního prostøedí.
Tento návod pro údržbu byl vyvinut tak, aby vyhovoval všem typùm elastických podlah, jako je PVC/LVT, guma, linoleum,
marmoleum, vinyl. Upozoròujeme, že navrhovaná frekvence èištìní a údržby uvedená v návodu je pouze informativní.
Každá podlaha by mìla být posouzena individuálnì, dle úrovnì opotøebení. Postupujte podle našich postupù níže,
abyste prodloužili životnost podlah.

Po

Pøed

BĚŽNÝ PROGRAM ÚDRŽBY PODLAH
Údržba se odvíjí od stupnì zátìže a umístìní podlahy. Níže uvedená tabulka poskytuje pøehled k tom, jak by se mìlo
naplánovat èištìní pro zajištìní rychlého, jednoduchého a skvìlého výsledku.

Produkt

Běžné domácnost

Střední –
kancelář

Silná –
komerční

Volné nečistoty
Bona Dusting Pad

1-2x/týden

3-5x/týden

Dennì

Usazené nečistoty
Bona Clean R50 1:200

Týdnì

Týdnì

2x/týden

Čištění a lehká údržba
Bona Clean R60 1:200

1x / 2x mìsíc

1x / mìsíc

Týdnì

Hloubkové čištění

Hloubkové čištění
Bona Remove R 1:10

1x/rok

3-4x/rok

4-6x/rok

Ochrana povrchu

Ochranná politura
Bona Shield R

1-2x/rok

2x/rok

3-4x/rok

Typ

Čištění
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Pøedstavení

PVC/LVT, vinyl, marmoleum, guma
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Èištìní

PVC/LVT, vinyl, marmoleum, guma

Čištění za sucha – volné nečistoty
Pravidelnì vysávejte nebo zametejte podlahu pomocí
mopu Bona Commecial Mop a mikrovláknové utìrky
Bona Dusting Pad. Elektrostatická utìrka Bona Dusting
Pad odstraní volné neèistoty.
Odstraòte neèistoty a skvrny pomocí Bona Spray Mopu.

© A.I.S.E

Čištění za mokra - usazené nečistoty
Spoleènost Bona doporuèuje použití dvou èisticích prostøedkù støídavì, pro dosažení nejlepších výsledkù. Bona Clean
R50 úèinnì rozpouští neèistoty, zatímco Bona Clean R60 èistí a zároveò poskytuje ochranný ﬁlm na povrchu. Pro
každodenní èištìní použijte Bona Clean R50. Jednou týdnì obmìòte za Bona Clean R60.

POSTUP

50

ml

Čištění manuálně

© A.I.S.E

1 Naplòte nádrž èisticího stroje pøípravkem Bona
Clean R50 nebo Bona Clean R60 naøedìným s
vodou (1 : 200).

10L

2 Vytøete podlahu mopem, pomocí mikrovláknové
utìrky Bona Cleaning Pad.
3 Nìkolikrát vymìòte èisticí roztok za nový

50

ml

Čištění strojově

© A.I.S.E

1 Naplòte nádrž èisticího stroje pøípravkem Bona
Clean R50 nebo Bona Clean R60 naøedìným s
vodou (1 : 200).
2 Pøipevnìte bílý nebo èervený pad k èisticímu stroji.
3 Èistìte podlahu systematicky. Zajistìte, aby na
podlaze nezùstaly žádné zbytky èisticího roztoku.
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HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ
Èasem a zároveò pøi silném opotøebení se na podlaze vytváøejí skvrny a ﬂeky a zpùsobují matný vzhled
povrchu podlahové krytiny. Hloubkové èištìní pomocí Bona Power Scrubber a èisticího prostøedku Bona
Remove R oživí vzhled matnì vypadajících podlah. Výsledkem je oživená èistá podlaha, bez nutnosti její
renovace s minimálními prostoji.

POSTUP
1

Odstraòte volné neèistoty pomocí vysavaèe, mopu
nebo èistící metodou nasucho.

2

Pøipevnìte èervené kartáèe na Bona Power Scrubber.

3

Naplòte nádrž èisticího stroje v pomìru 1 litr Bona
Remove R, zbývající objem nádrže doplòte vodou – tj.
9 litrù.

4

Nastavte kartáèe na støední úroveò tlaku.

5

Èistìte podlahu systematicky. Zajistìte, aby na
podlaze nezùstaly žádné zbytky èisticího roztoku. V
pøípadì usazených neèistot naneste èistiè pomocí
stroje na zneèištìnou oblast a nechte jej chvíli pùsobit.
Pak toto místo dùkladnì vyèistìte.

6

Po èištìní umístìte stroj na vodìodolný povrch.
Setøete spodní stranu stroje, abyste zabránili
odkapávání tekutiny z kartáèù. Podle potøeby ihned
odstraòte zbývající roztok z podlahy mopem.

•

Chcete-li odstranit silnì usazené skvrny a neèistoty, nastavte stroj na maximální tlak. Pokud používáte maximální tlak, zajistìte,
aby byl stroj v neustálém pohybu a nikdy nepoužívejte suché kartáče! Jinak by mohlo dojít k poškození podlahy!

•

Bona Remove R naøeïte s vodou (pomìr 1:1) a nalijte do láhve s rozprašovaèem. Postøíkejte zneèištìnou èást podlahy a
vyèkejte 3 minuty. Vyèistìte pomocí stroje Bona Power Scrubber.

© A.I.S.E
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TIP
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Hloubkové èištìní

PVC/LVT, vinyl, marmoleum, guma
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ODSTRANĚNÍ LEŠTĚNEK
Pro zjednodušení odstranìní starých leštìnek lze na povrch aplikovat tekutý odstraòovaè. Níže naleznete
postup k odstraòování Bona Shield R nebo podobných údržbových pøípravkù, jako jsou leštìnky nebo poliše, z
elastických podlah.

KROK 1: ODHAD VRSTVY LEŠTĚNKY
Odhadnìte, jak silná je stará vrstva leštìnky, poliše nebo starého údržbového produktu na povrchu. Toto je velmi
dùležitý krok, který ovlivní další prùbìh postupu práce. Množství pøítomné leštìnky na povrchu vám dá dobrou
informaci o tom, jaké úsilí budete muset vynaložit k odstranìní staré leštìnky. Pokud je na povrchu vìtší množství
leštìnky, je možné, že bude zapotøebí celý proces zopakovat. Zbytky staré leštìnky mohou zachytit neèistoty na
povrchu, což mùže ohrozit pøilnavost následujícího nátìru.

POSTUP
1

Pøípravek Bona PowerRemove R naøeïte èistou vodou (1:1)
a naneste na malé místo na podlaze (cca Ø 5 cm). Zaènìte s
nenápadnou oblastí.

2

Pokud je na povrchu leštìnka, povrch se obvykle po nìkolika
minutách zbarví do bíla, ale nemusí to být pravidlem.
Seškrábnìte zkušební místo mincí a zkontrolujte, zda
odstraòovaè zmìkèil povrch. Pokud je na povrchu leštìnka,
mìla by se snadno odstranit mincí.

3

Po nìkolika minutách setøete veškeré zbytky odstraòovaèe,
aby nedošlo k poškození povrchu.

4

Pokud se leštìnka rozpouští velmi rychle, lze koncentraci
odstraòovaèe snížit.

KROK 2: ODSTRANĚNÍ LEŠTĚNKY

(VIZ NÁSLEDUJÍCÍ STRANA)
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Odstranìní leštìnek

PVC/LVT, vinyl, marmoleum, guma
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ODSTRANĚNÍ LEŠTĚNEK
Odstraòovaè zmìkèuje ochrannou vrstvu povrchu a usnadòuje odstraòování mechanickými prostøedky.
Jakmile je leštìnka mìkká a uvolnìná, lze pøebyteèný materiál odstranit pomocí Bona PowerScrubber nebo
vysavaèe na vodu.

POSTUP
1

Odstraòte volné neèistoty pomocí vysavaèe, mopu
nebo èistící metodou nasucho.

2

Pøípravek Bona PowerRemove R naøeïte èistou vodou
(dle vhodné koncetrace).

3

Naneste zøedìný Bona PowerRemove R na èást
povrchu, pomocí mopu. Nechte pùsobit cca
5-10 min. Nedovolte, aby vnikl roztok do velkých
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mezer v povrchu.
4

Vyèistìte po sekcích, pomocí leštícího stroje se
zeleným padem.

© A.I.S.E

5

Okamžitì odstraòte rozpuštìnou leštìnku pomocí
Bona Power Scrubber se zelenými kartáèi nebo
vhodným vysavaèem na vodu.

© A.I.S.E

6

Opakujte postup v další èásti.

7

Jakmile je celá plocha ošetøena, neutralizujte ji pomocí
èisté vody a Bona Power Scrubberu. Tento krok je
dùležitý, aby všechny zbytky Bona PowerRemove R
byly dùkladnì odstranìny pøedtím, než bude aplikován
nový nátìr.

8

Nechte povrch dùkladnì zaschnout.
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Odstranìní leštìnek

PVC/LVT, vinyl, marmoleum, guma
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OCHRANA POVRCHU
Bona Shield R poskytuje odolnou a ochrannou vrstvu na povrchu elastické podlahové krytiny, pro obnovení
funkènosti a pro nový lesklý vzhled. Aplikujte tehdy, když povrch vykazuje známky opotøebení, jako jsou
škrábance a matný vzhled. Pokud si nejste jisti typem povrchu, aplikujte nejprve Bona Shield R na testovací
plochu na nenápadném místì, pøed aplikací na celý povrch.

POSTUP
1

Odstraòte volné neèistoty pomocí vysavaèe, mopu
nebo èistící metodou nasucho.

2

Vyèistìte povrch pomocí zøedìného roztoku
Bona Clean R50. V pøípadì silného zneèištìní,
postupujte podle pokynù pro hloubkové èištìní.
(Poznámka: nebudou-li neèistoty nejprve øádnì
odstranìny a bude aplikován Bona Shield R,
neèistoty zùstanou pod ním a dále bude obtížné
je odstranit.)

3

Nádobu Bona Shield R pøed aplikací dùkladnì
protøepejte. Naneste tenkou, rovnomìrnou vrstvu
pomocí mikrovláknové utìrky Bona Applicator

© A.I.S.E

Pad. Spotøeba: 30-50 m 2 / litr.
4

Nechte zaschnout minimálnì 1 hodinu, než
podlahu zatížíte lehkou

chùzí. Èištìní mokrou

metodou mùže být provedeno po 72 hodinách.
Nepoužívejte vysoce alkalické èisticí prostøedky,
protože mohou poškodit povrch podlahy nebo
èásteènì odstranit ochranu povrchu.

TIP

•

Mikrovláknovou utìrku Bona Applicator Pad veïte rovnì po povrchu podlahy a pracujte systematicky od zdi ke zdi. Vyvarujte se
zvedání utìrky, jinak se mùžou objevit bubliny na povrchu.

•

Nedostateènì mokrý Aplicator Pad mùže na suchých místech zpùsobit pruhy.

•

Pokud nanášíte více vrstev ochrany povrchu, nesnažte se snížit dobu schnutí mezi jednotlivými nátìry. Mùže se zvýšit riziko
rozpuštìní pøedchozích vrstev.
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Ochrana povrchu

PVC/LVT, vinyl, marmoleum, guma
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VŠEOBECNÉ RADY
Ochrana podlah
•

Barvy padů

Použijte ochranné podložky pod nohy židlí a stolù,

•

které zabrání poškrábání povrchu.
•

Pro bìžné èištìní se doporuèuje Bona Pad bílý
nebo èervený.

Koleèka židlí by mìla být vyrobena z mìkkého

•

materiálu, vhodného pro elastické podlahové krytiny
(podle EN425).

Bona Pad zelený není vhodný pro bìžné èištìní
a údržbu

•

Bona Pad hnìdý nebo èerný je vysoce abrazivní a
nikdy by se nemìl používat k èištìní.

Použití vstupních rohoží
•

•

Až 80% neèistot se dostane dovnitø budovy,

Rychlosti stroje

prostøednictvím obuvi.

•

Vstupní podlahové systémy vhodné velikosti (ideálnì

Pro strojové èištìní rotaèní technikou je vhodné
150 až 300 ot. / min.

2

více než 6 m ) a kvality.
•

Všechny vstupní podlahové rohože by mìly být

Doporučené přípravky pro péči o podlahu

pravidelnì èištìny, aby se odstranily všechny

•

neèistoty.

Bona doporuèuje používat zøedìné pøípravky Bona
Clean R50 nebo Bona Clean R60 pro pravidelné
èištìní, Bona Remove R pro hloubkové èištìní a
Bona Shield R pro ochranu povrchu.

Pravidelné čištění
•

•

Pravidelné èištìní je nákladovì efektivnìjší a má

•

Pokud chcete použít alternativní produkty, obrate se

vìtší výhody než pøíležitostné hloubkové èištìní.

na svého bìžného dodavatele, který vám poskytne

Používejte doporuèené èisticí prostøedky. Vysoce

další informace, pokyny a záruku.

kvalitní èisticí prostøedky a pøíslušenství zajišují
efektivní údržbu a nižší náklady na údržbu.
•

Øiïte se pokyny pro bezpeènost a ochranu zdraví.

Použití údržbové podlahové chemie
•

Nesprávné použití èisticích chemikálií mùže zpùsobit
poškození a / nebo zmìnu barvy.

•

Nadmìrné nebo nedostateèné oplachování èisticích
chemikálií mùže zhoršit výkon podlahy.

•

Nepoužívejte èisticí prostøedky, které by mohly
povrch poškrábat.
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Všeobecné rady

PVC/LVT, vinyl, marmoleum, guma

Instrukce k údržbì
Elastické podlahy

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Jak často mám čistit podlahu?

Jak odstraním skvrny?
Skvrny odstraòte ihned, jakmile je objevíte.

Optimální frekvence èištìní a údržby je stanovena na

•

základì zpùsobu použití podlahy.

Vìtšinu skvrn lze bezpeènì odstranit pomocí suché
papírové utìrky, vody, èisticího prostøedku, lihu nebo
alkoholu (v tomto poøadí).

Pøi sestavování plánu èištìní a údržby je tøeba
•

odpovìdìt na øadu otázek týkajících se podlahy:

NEPOUŽÍVEJTE vysoce alkalické produkty, jako je

•

Je blízko vchodu do budovy?

amoniak nebo soda nebo silná rozpouštìdla jako

•

Bude shromažïovat suché nebo vlhké neèistoty?

je aceton, jelikož mohou být škodlivé jak pro vás,

•

Jakému stupni zátìži bude vystavena?

tak pro podlahy. Máte-li pochybnosti, proveïte test
produktu na nenápadné oblasti.

Pamatujte, že podlahy svìtlé barvy bude možné
zapotøebí èistit èastìji.
Jak často bych měl aplikovat údržbový nátěr?
Bona Bìžný program údržby podlah nabízí úplný pøehled
èištìní a údržby (str. 1 - tabulka).
•

Nicménì každá podlaha musí být vyhodnocena
individuálnì dle stupnì opotøebení a frekvence
údržby.

Dodržování zásad bezpečnosti:
Poskytnuté informace jsou pøipraveny dle našich nejnovìjších poznatkù a neuplatòují nárok na reklamaci. Uživatel je zodpovìdný za ujištìní, že produkt a
doporuèení jsou v souladu s urèeným úèelem, typem povrchu a souèasné situaci, než bude produkt použit. Spoleènost Bona ruèí za dodaný produkt. Profesionální
použití a zároveò i úspìšná aplikace produktu je mimo naši kontrolu. V pøípadì pochybností, proveïte test pøilnavosti. Pøedpokládá se dodržení upozornìní
na obalech, etiketách produktu a dodržení informací a pracovního postupu v technickém listu pøi použití a zpracování produktu, stejnì jako povinné oznaèení
pøíslušných technických standardù a smìrnic, které jsou v souladu s pøíslušnými právními pøedpisy. Po zveøejnìní tìchto oznámení jsou veškeré pøedchozí informace
o produktu neplatné.
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Èasto kladené otázky

PVC/LVT, vinyl, marmoleum, guma

