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1. OCHRANA

ROHOŽKY
Aby ste udržali podlahu v dobrom stave, je dôležité umiestniť pri všetkých vchodoch rohožky s nepogumovanou
zadnou stranou. Robiť to tato chráni vašu podlahu pred špinou a štrkom. Tieto abrazívne častice by mohli poškodiť
podlahu a spôsobiť škrabance. Nepoužívajte rohože s gumovou zadnou stranou, pretože dlhodobý kontakt s gumou
môže spôsobiť trvalé zafarbenie. Nikdy neumiestňujte rohožky na mokrej podlahe.

MÄKKÉ KOLESÁ
Pojazdné kancelárske stoličky, nábytkové nohy, fitness zariadenia atď. by mali byť vybavené mäkkými,
nepogumovanými kolieskami, aby sa zabránilo trvalému poškodeniu vašej podlahy. Použite vhodnú podložku na stôl.

PLSTENÉ PODLOŽKY
Na predmety, ktoré obsahujú gumu, ako sú nohy stoličiek, nohy nábytku, fitness zariadenia, by ste mali používať
plstené podložky alebo ochranné nožičky spotrebičov atď.

2. ČISTENIE

ÚVODNÉ ČISTENIE
Najskôr odstráňte všetky nečistoty a prach z podlahy pomocou kefy alebo vysávača. Potom vyčistite vodou a pH
neutrálnym vhodným čistiacim prostriedkom aspoň dvakrát a dovtedy, kým voda nezostane čistá. Dôrazne
odporúčame použiť čistiaci prostriedok na vinylové dosky BerryAlloc. Akýkoľvek iný čistiaci prostriedok môže
obsahovať látky, ktoré poškodzujú pružnú podlahu povrchu. Náter vrchnej vrstvy robí špecifickú úpravu po inštalácii
zbytočnou.

POKYNY NA PRAVIDELNÉ ČISTENIE
Vysávaním alebo mokrým mopom. V prípade potreby použite roztok čistej vody a jemný, pH neutrálny čistiaci
prostriedok (BerryAlloc Čistič vinylových dosiek). Nezaplavujte podlahu a nenechávajte na nej kaluž vody. Dôkladne
opláchnite a namočte Zvyškovou vodou.

Poznámka: ak sa voda neodstráni opatrne a bude schopná za nejaký čas vsiaknuť, je možné, že na tmavších vzoroch sa
objavia nejaké biele sfarbenia. Tieto škvrny zmiznú do 24 hodín. Môžete mať pocit šmyklavejšej podlahy, keď sa
ostane mokrá. Škvrny, stopy a rozliatie by sa mali čo najskôr utrieť. Nikdy nepoužívajte vosk alebo lak. Nikdy
nepoužívajte prostriedky na údržbu, ktoré obsahujú vosk alebo olej. Nikdy nepoužívajte parný mop.

PRODUKTY NA ÚDRŽBU BERRYALLOC

Čistič
Špeciálny aktívny čistič na použitie na nové podlahy ihneď po inštalácii a na bežné použitie čistenia podláh
továrensky vytvrdených s polyuretánovou úpravou ako aj vinylových podláh ošetrených PU
Protect.Vynikajúca schopnosť viazať nečistoty aj v prípade tukových usadenín. Nespôsobuje žiadne
poškodenie povrchu podlahy, nespôsobuje šednutie (vznik šedého filmu) a nezanecháva žiadne zvyšky na
podlahe.

PU Protect
Matný lesk na prvotnú ochranu novo položených/dôkladne vyčistených podláh a následné bežné čistenie.
Po zaschnutí vytvára protišmykový matný povrch. Ideálne pre domáce použitie.
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VÝROBKY VŠEOBECNEJ ÚDRŽBY
• Musí byť PH neutrálne

Ak je kyslý: môže reagovať s podlahou a spôsobiť zmenu farby alebo nepríjemný zápach
Ak je základný: môže spôsobiť zmenu farby

• Žiadne bielidlá ani chlórované zlúčeniny: môže spôsobiť zmenu farby
• Bez acetónu: môže ovplyvniť ochranné vrstvy
• Čistiace prostriedky na báze alkoholu: v poriadku, ak sú v súlade s vyššie uvedenými pokynmi

ODSTRAŇOVANIE ŠKVŔN
1. Vyčistite vlhkou handričkou na podlahu a použite roztok čistiaceho prostriedku BerryAlloc vo vode.
2. Nenechávajte na podlahe žiadne kaluže vody (podlahu iba navlhčite).
3. Nechajte prípravok pôsobiť minimálne 10 a maximálne 15 minút.
4. Čistite kefou v dvoch rôznych smeroch.
5. Nakoniec vyčistite vyžmýkanou vlhkou handrou, kým nebude voda opäť čistá.

Tip: Ak máte čo do činenia so skutočne veľkou škvrnou, utierky na graffiti môžu ponúknuť riešenie. Najprv nechajte
škvrnu zaschnúť. Potom použite utierky na čistenie povrchu. Po odstránení škvrny opláchnite podlahu vodou, aby ste
sa vyhli zanechaniu mastného zvyšku na povrchu. Dávajte pozor, aby na podlahe nezostali žiadne kaluže vody.
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