ÚKLIDOVÝ TIP

Tak se objeví Vaše podlaha v novém lesku!
Pro první dojem není druhá šance. Čistotou se lesknoucí podlaha v přijímací hale a ve veřejných prostorách hotelu
je proto zcela mimořádně důležitá. Z důvodu jejího ušlechtilého vzhledu jsou kamenné podlahy používány v
reprezentativních prostorách jako jsou přijímací haly. Časem je však přírodní kámen matný, vybledlý a ztrácí svůj
lesk. Víte ze zkušenosti, jak časově náročná může být péče o přírodní kámen. Proto se o toto postaráme a
převezmeme čištění! Abychom propůjčili Vašim podlahám nový lesk, máme k dispozici dvě metody: krystalizaci
nebo leštění diamantovými pady.
Krystalizace
Tento postup se používá u podlah s dřívějším
vysokým leskem z umělého kamene, teraca a
umělého kamene s vysokým obsahem vápna.
První krok: příprava
Místnost je třeba nejprve řádně vysát vysavačem. Poté
proveďte odstranění vrstev a důkladné čištění podlahy.
V návazné neutralizaci odstraňte čistou vodou zbytky
čisticího prostředku.

Druhý krok: krystalizace umělého kamene / teraca
Krystalizační prostředek RM 749 naneste tlakovým
postřikovacím zařízením odolným proti kyselinám jako
ultra tenký film a rovnoměrně rozetřete vytíracím
mopem. Po zaschnutí zpracujte BR strojem pohyby
vpřed a vzad kartáčovými válci GRIT, až dosáhnete
očekávaného lesku.

NEBO
Druhý krok: krystalizace mramoru
Podlahu musíte okamžitě po nastříkání krystalizačního
prostředku RM 749 krystalizovat BR strojem a
válcovými kartáči. RM 749 neroztírejte vytíracím
mopem a v žádném případě nenechte zaschnout!
Neklouzavost podlahy lze zlepšit leštěním prostředkem
RM 748.

Výbava

Papírky pro
měření pH

Leštění diamantovými pady
Toto je jednoduchý, ale efektivní postup k oživení
kamenných podlah, např. mramoru, teraca a jiných
vápenných podlah podlahovým mycím automatem s
odsáváním nebo jednokotoučovým strojem při rotaci
kartáče maximálně 450 ot./min. Diamantovými pady
snížíte množství čisticího prostředku na pouze 0,3%!
První krok: sanace
Nejprve je třeba zlepšit stav
poškozených, poškrábaných nebo
silně
namáhaných
kamenných
vápenných podlah. Při běžném
údržbovém čištění se nepoužívá
fialový, nýbrž hnědý pad. Po 6
týdnech (každodenního) čištění je
poškrábaná vrstva odstraněna.

Druhý
krok:
ošetření
diamantovým padem
Hnědý pad nahradíte jen fialovým
jemnějším padem. Při údržbovém
čištění se podlaha leští, aby bylo
dosaženo
lesku.
Optimálního
výsledku docílíte po 6 týdnech.

Třetí krok: Pravidelné údržbové
čištění
Jestliže jste dosáhli požadovaného
výsledku, můžete provádět čištění
běžnými pady. A když bude povrch
opět matný, jednoduše použijte
fialový pad, dokud nebude podlaha
zářit v novém lesku.

Základní čistič RM 752 a
krystalizační prostředek
RM 749

Zařízení pro
nástřik čisticích
prostředků

Válcové
kartáče

Vytírací
mop

BR stroj
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