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Čištění podlah
Trvalé ošetření a ochrana

Trvale pěkná podlaha díky dobrému ošetření.
S péčí a pravidelností chránit

I když po podlaze všichni
chodíme, nemusí přeci vypadat
„ochozená“.
Ulpělé nečistoty, vychozené
cestičky, šmouhy a skvrny – tomu
všemu lze správným ošetřením
snadno předejít.

Ve veřejných budovách
a v obchodech, ale také stále častěji
v průmyslových oblastech se dnes
počítá nejenom funkčnost podlahy,
nýbrž také její reprezentativní vzhled.
Hezká podlaha je rovněž vizitkou
daného prostoru a svým dílem
přispívá k celkovému dojmu, který je
nabízen všem, co se po ní projdou.
Podlaha je ale také nejvíce
zatěžovanou oblastí v místnosti
a musí hodně vydržet. Pokud z ní
chce mít člověk dlouho radost, musí
pro to také něco udělat. Pouze pokud
je podlaha optimálně ošetřována,
zůstane trvale atraktivní, bude
odolnější proti zatížení a méně
náchylná ke znečištění.
StoCretec nabízí všechno, co je třeba.
Kvalitní program prostředků na čištění
a ošetření je zvláště přizpůsoben
povrchovým úpravám podlah
na epoxidové či polyuretanové bázi, je
vysoce účinný a výhodný při použití.
Pečlivé a pravidelné
ošetření chrání podlahy
a rozhodujícím způsobem
přispívá k uchování jejich
hodnoty.

Velmi kvalitní vzhled
podlahy zůstane
dlouhodobě zachován,
především se ale
podstatně prodlouží doba
užívání povrchové úpravy
podlah, takže
z dlouhodobého hlediska
jsou třeba menší náklady.
Vyplatí se tedy
přistupovat systematicky
k ošetřování podlahy.

Čistá podlaha: systémové řešení
Péče o vzhled - prodloužení životnosti

1. Základní čištění
Jedná se o »generální čištění«, kterým
by podlaha čas od času měla být
od základu očištěna od silně
odolného znečištění a také
od poškrábaných nebo již nelesklých
ošetřujících filmů, které negativně
ovlivňují její vzhled. Protože to je
velmi časově náročné, všeobecně se
provádí základní čištění pouze
ve větších časových intervalech.
Doporučuje se k tomu účelu využít
služeb profesionálních firem
provádějících čištění.

Provádění základního čištění:
• Používá se alkalický čistící
prostředek.
• Důležité je, aby dávkování bylo
přesně dodržováno, a aby byl čistící
prostředek předem vyzkoušen
na nenápadném místě podlahy
kvůli slučitelnosti materiálu.
• Potom se čistící roztok nanese
na podlahu, u velkých ploch
strojně, u malých ploch pomocí
mopu na stírání.
• Čistící roztok by měl působit
cca 10-15 minut, ale neuschnout.
• Nyní se plocha systematicky vyčistí
jednokotoučovým strojem a mírně
abrazivním padem.
• Následně se uvolněné nečistoty
odstraní odsávačem vody a podlaha
se nechá uschnout.
Optimální použití StoDivers GR:
• Šetří až 50% pracovní doby,
protože není třeba žádné další
stírání nebo neutralizování.
• Zaručuje dobrou přilnavost
k následnému prvotnímu ošetření
StoDivers P 105/ P 120 a také
StoDivers P 110.
• Vhodné pro epoxidové
a polyuretanové podlahové plochy
ve vnitřních a vnějších prostorách
a také pro balkóny.
• Odstraňuje rychle a důkladně staré
polymerové a voskové vrstvy a také
nahromaděné nečistoty
na povrchové úpravě podlahy.

Informace v této brožuře jsou doplněním našich směrnic ke zpracování a technických listů.

2. Prvotní ošetření
Prvotní ošetření po základním čištění
je základní ochrana podlahy a slouží
k zachování hodnot a ke zlepšení
vzhledu. Přitom jsou naneseny
ošetřující prostředky, aby byl povrch
stále chráněn před mechanickým
zatížením a aby bylo usnadněno
běžné ošetřující čištění. Pečlivé prvotní
ošetření se projeví v účinném
odpuzování nečistot, v rovnoměrném
vzhledu a také v dlouhodobé
a odolné ochraně povrchové úpravy.
Tento dodatečný ochranný film by
měl být nanesen již u nové povrchové
úpravy, hned po konečném čištění
podlahy po ukončení stavebních
prací.

Provádění prvotního ošetření:
• Je třeba bezpodmínečně zabránit
vysokým teplotám a průvanu.
• Disperze k prvotnímu ošetření se
tence a rovnoměrně nanese
na podlahu plochým mopem.
• Po době schnutí 30 minut křížem
nanést druhou vrstvu a opět nechat
schnout 30 minut.
• Podle zatížení lze nanést další vrstvy.
• Při prvotním ošetření s vysokým
leskem by měla být plocha po
12 hodinách vyleštěna leštícím
padem, aby se dosáhlo
požadovaného stupně lesku.

Trvalá ochrana produkty StoCretec
pro prvotní a následné ošetření:
• StoDivers P 105:
Vysoce lesklá disperze k prvotnímu
ošetření pro epoxidové
a polyuretanové povrchové úpravy
• StoDivers P 110:
Emulze s hedvábným leskem pro
povrchové úpravy odvádějící
elektrostatický náboj
• StoDivers P 120:
Polomatná disperze k prvotnímu
ošetření pro epoxidové
a polyuretanové povrchové úpravy

Informace v této brožuře jsou doplněním našich směrnic ke zpracování a technických listů.

3. Ošetřující čištění
Pravidelné odstraňování nečistot není
se správnými prostředky žádný
problém. Doporučují se krátké
intervaly čištění, pokud jsou dovnitř
vnášeny tvrdé částečky nečistot, jako
je písek, štěrková drť nebo kovové
hobliny, protože takové látky
poškozují povrch podlahy, a mohou
tak zapříčinit vyšší náchylnost podlahy
k zašpinění.
Provádění pravidelného čištění:
• Důležité: Používání neutrálních
čistících prostředků, aby povrch
podlahy nebyl narušen ani při
častém čištění.
• Nejdříve se smetou nebo odsají
volné, suché nečistoty.
• Přetrvávající naschlé nečistoty
následně odstranit stíráním vlhkým
mopem.
• Čištění pomocí automatů se hodí
pro velké a neobestavěné plochy.
Profi čištění se StoDivers UR:
• Čištění, které nezanechává pruhy
díky neutrálnímu složení.
• Vysoce lesklá ochrana.
• Vhodné pro podlahové plochy
ve vnitřních a vnějších prostorách.
• Vhodné pro použití v čistících
strojích díky nízké pěnivosti.
• Lze použít také manuálně.
• Zvláště efektivní na systémech
povrchové úpravy StoCretec, které
byly prvotně ošetřeny StoDivers P
105, P 110 nebo P 120.

Vědět jak: Tipy a triky
Jinými slovy: Správně udržovaná podlaha

Pokud budou dodrženy následující
rady, je jednoduché dosáhnout
dlouhé životnosti podlahy.

• Subjektivní pocit „špinivosti“
a požadavky na čistotu z pohledu
uživatelů nebo návštěvníků.

Preventivní opatření:
K tomu, aby bylo možno splnit
podmínku dlouholeté životnosti
podlahy, a zároveň vysoké nároky na
vzhled, je třeba dodržovat následující:
• dostatatek čistících zón u vchodu
do objektu
• během stavebních úprav nutno
povrch podlahy zakrýt
• mechanické zatížení např. nábytkem
jako jsou stoly a židle s ostrými
hranami, může vést k poškození
povrchové úpravy podlahy. Řešením
je použití plastových kluzáků.

Vzhled:
Před aplikací ošetřujícího prostředku
je bezpodmínečně nutné dokonalé
vyčištění povrchu podlahy, jelikož
zbytkové nečistoty by byly
„zakonzervovány“ v povrchu.
• Předem zkontrolovat, zda
u matných podlah dosažený stupeň
lesku odpovídá očekávání.

Intervaly čištění:
Četnost ošetřujícího čištění příp.
základního čištění závisí na několika
faktorech:
• Způsob užívání (obytný prostor, silně
frekventované budovy, namáhaná
průmyslová podlaha...).
• Denní zatěžování podlahy a stupeň
znečištění.

Dávkování:
Více znamená lépe – to bohužel zde
neplatí:
• Předávkování ošetřujících a čistících
prostředků může vést k poškození
povrchu.
• K ředění čistících prostředků
používat pouze studenou vodu.
Ošetřující prostředky se neředí.
Bezpečnost:
Opatrnost je lepší než nést následky:
• Kvůli vyššímu nebezpečí uklouznutí
při provádění ošetření v mokrých

Informace v této brožuře jsou doplněním našich směrnic ke zpracování a technických listů.

prostorách je třeba se předem
domluvit.
• Na nenápadném místě podlahy je
třeba u produktu vždy vyzkoušet
slučitelnost materiálu.

Kalkulace
Dobré plánování šetří peníze, čas
a starosti:
• Při správném použití materiálu se
redukují intervaly čištění a renovace,
doba užívání se podstatně
prodlužuje a intervaly sanace jsou
delší.
• Čím méně nečistot je zaneseno
zvenčí dovnitř, tím déle jsou podlahy
trvanlivé. Vyplatí se proto, obzvláště
při vysokém provozu veřejnosti,
zřídit čistící zóny u vchodů
do objektů.
Know-how podlah:
Poradci k systémům StoCretec jsou
Vám k dispozici pro případné dotazy
na tel. čísle 225 996 311. Informace,
novinky a technické detaily k dalším
produktům StoCretec naleznete na
www.sto.cz.

Hlavní sídla firmy
Sto, s. r. o.
Čestlice 271
251 70 Dobřejovice
Tel. +420 225 996 311
Fax +420 225 996 388
www.sto.cz
Sto, s. r. o.
Pribylinská 2
831 04 Bratislava
Tel. 02/4464 8142
02/4464 8143
Fax 02/4445 3075
www.sto.sk

Prodejní centra
Sto, s. r. o.
Výškovická 38/3052
700 30 Ostrava
Tel. +420 595 782 209
Fax +420 595 782 266
Mobil +420 736 509 147/115

