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Návod na ošetřování a čištění

Koberce z přírodních vláken (kokos, juta, sisal, mořská tráva)

1. Preventivní opatření
Podstatná část veškerých vnášených nečistot může být minimalizována použitím
čistících rohoží před vchodem a čistících zón ve vstupních částech objektů. Tyto čistící
zóny je nutné zařadit do systému běžného čištění, aby splňovaly dlouhodobě svůj účel.

2. Běžné denní čištění
Běžné denní čištění je rozhodující pro čistotu koberce a určuje, v jakých intervalech bude
nutné provádět intenzivní čištění. Aby byl udržen reprezentativní vzhled podlahoviny, je
důležité během denního čištění a vysávání prachu i pravidelné odstraňování skvrn
(viz bod 3.).
2.1   Při nízkém až normálním zatížení se doporučuje používat pro denní čištění

výkonný vysavač s plochou sací hubicí, aby nedošlo k zdrsnění povrchu.
2.2  Pravidelné vysávání výkonným kartáčovým vysavačem, např. CC-Tebo-

Kartáčovým vysavačem S, odstraňuje vedle nečistot volně ležících na povrchu i
znečištění, které je usazeno  hluboko ve vláknu.  Vzhledem k intenzivnímu
mechanickému namáhání by měla být tato metoda u přírodních koberců používána
pouze v silně zatěžovaných nebo znečištěných prostorách, ve kterých vysávání
plochou hubicí nevede k uspokojivému výsledku. Kartáč vysavače musí být při
čištění nastaven na nejnižší stupeň (tvrdý-/hladký povrch).

3. Odstraňování skvrn
Každou skvrnu odstranit pokud možno ihned, nenechat zaschnout!!! Tekutiny odsajte
savými hadry - nedřete, volně ležící nečistoty vysajte. Odstraňování skvrny provádět
vždy od kraje do středu, nerozmazávat, ale bodovým tlakem odsávat. K odstranění
skvrny nepoužívat žádné obvyklé domácí čističe nebo saponátové prostředky, nýbrž pro
přírodní vlákna speciálně vyvinutý odstraňovač skvrn CC-Alibaba ve spojení s vhodným
hadříkem z mikrovlákna. CC-Alibaba nestříkat přímo na znečištěné místo, ale
nastříknout na hadřík a do skvrny bodově vmasírovat. U tvrdošíjných starších skvrn je
možné si pomoci kartáčem s přírodními štětinami tak, že CC-Alibaba nastříkáte na
štětiny kartáče. Rozpuštěnou skvrnu suchou částí hadříku odsát a následně hadřík položit
na čištěné místo, zatížit a nechat účinkovat tak dlouho, až je zbytková tekutina úplně z
podlahoviny odsáta. U tvrdošíjných skvrn celý postup zopakovat.  Při odstraňování skvrn
místo nedřít a koberec nepromáčet.

4. Intenzivní čištění
Podle stupně znečištění je nutné v určitých časových intervalech provádět celoplošné
intenzivní čištění. Pro tento krok doporučujeme šamponování  pomocí CC-Suché pěny,
která je mimořádně stabilní a chudá na vlhkost. Pěnu zapracujte jemně do vlákna pomocí
kartáče z přírodních vláken. Po zaschnutí vykrystalizované zbytky pěny s navázanou
nečistotou odsajte vysavačem. Tímto způsobem nejlépe dosáhnete odstranění i těch
nečistot, které obsahují mastnoty.

Pozor:
Vyvarujte se za každých okolností velkoplošnému provlhčení koberce! Proto
neprovádějte v žádném případě mokré čištění nástřikovou extrakční metodou!

Předáním tohoto návodu na ošetřování a čištění uživateli splňuje dodavatel svoji
povinnost podle normy DIN 18 365 Podlahářské práce.
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