NAVODILA ZA VZDRŢEVANJE TALNIH OBLOG
SPLOŠNA NAVODILA
Na etiketi embalaţe sredstev za vzdrţevanje preverite razmerje, ki ga je
treba upoštevati pri mešanju sestavin, in preberite navodila za uporabo. Da
talna obloga iz lesa, linoleja ali plute ne bi nabreknila, velja splošno pravilo:
nikoli je dlje časa ne izpostavljajte vlagi ali mokroti. Za čiščenje smete
uporabljati samo rahlo navlaţeno krpo. Ker močna alkalna čistilna
sredstva poškodujejo površinski sloj, smete uporabljati samo priporočena
sredstva za čiščenje in nego. Navodilo za linolejski pod: barva linoleja se na
svetlobi stabilizira in postane enakomerna. Čiščenje na to spremembo ne
vpliva. Tovarniško nanesena površinska zaščita je trajna in je ne smete
odstraniti!
1) PRVO ČIŠČENJE PO POLAGANJU
Naloga polagalca talne obloge je, da uporabniku preda pometena in čista
tla.
Manj umazana tla (samo prah)
V tem primeru je dovolj, da tla pometete in posesate.
Srednje umazana tla (običajna umazanija po polaganju)
Tla očistite s čistilom »Cleaner« (navodilo za uporabo je v nadaljevanju).
Zelo umazana tla (mastni madeţi, ostanki lepila ipd.)
Tla temeljito očistite s čistilom »Remover« (navodilo za uporabo je v
nadaljevanju).
»Remover« uporabite samo, ko je to res potrebno. Če je le mogoče, izberite
najblaţjo obliko čiščenja.
2) PRVO VZDRŢEVANJE OZ. NEGA
Talni elementi tilo so tovarniško naoljeni. Pri polaganju med posameznimi
elementi nastanejo reţe, ki jih je treba zaščititi. S prvim naoljenjem
zagotovimo fino zaščitno plast, ki prodre tudi v najtanjše reţe. Površino na
ta način zaščitimo pred umazanijo in vlago. Če kot naročnik niste izrecno
naročili prvega vzdrţevanja, ste to dolţni opraviti sami.
■ Vzdrţevanje lakiranih površin z osveţilcem »Freshen up« (navodilo
za uporabo je v nadaljevanju).
3) VZDRŢEVANJE ČISTOČE IN NEGA
Talno oblogo čistite po potrebi glede na stopnjo umazanosti in v skladu z
individualnimi pričakovanji. Čistite le, ko je to res potrebno. Izogibajte se
rednemu čiščenju. Če je le mogoče, čistite samo z rahlo navlaţeno krpo in
sesalnikom. Ne pozabite, da preveč mokrote škoduje vašemu podu!
Pri manj umazanih tleh (samo prah)
Tla pometite ali posesajte.
Pri srednje umazanih tleh
Tla počistite s čistilom »Cleaner« (navodilo za uporabo je v nadaljevanju).
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4) OSVEŢITEV TALNE POVRŠINE
Talno oblogo smete osveţiti z osveţilcem »Freshen up« samo, ko je treba
obnoviti zaščitno plast. To lahko storite enkrat do dvakrat na leto.
Če talna obloga kljub negi s čistilom »Cleaner« sčasoma izgubi sijaj, jo
osveţite, vendar šele potem, ko ste z odstranjevalcem »Remover«
odstranili staro zaščitno plast.
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Osveţitev talne obloge z obnovitvijo zaščitne plasti - pribliţno enkrat
do dvakrat na leto
1. Tla pometite in posesajte.
2. Očistite s čistilom »Cleaner« (navodilo za uporabo je v nadaljevanju).
3. Nega z osveţilcem »Freshen up« (navodilo za uporabo je v
nadaljevanju).
Osveţitev obrabljene talne obloge (pohojenost tal) – samo občasno
1. Tla pometite ali posesajte
2. Temeljito očistite z odstranjevalcem »Remover« (navodilo za uporabo je
v nadaljevanju).
3. Nega z osveţilcem »Freshen up« (navodilo za uporabo je v
nadaljevanju).

NAVODILA ZA UPORABO SREDSTEV ZA NEGO TALNIH OBLOG
(lakirana površina)
Čistilo »Cleaner« (za dodatna navodila glej etiketo na embalaţi)
Uporaba: tla pometite ali posesajte. S krpo za brisanje nanesite čistilno
raztopino. Pazite, da na tleh ne ostane preveč mokrote – npr. kapljice, vidni
robovi od vedra ali celo stoječa voda. Po nekaj minutah delovanja odstranite
trdovratne madeţe, nato pa celotno površino obrišite z rahlo navlaţeno
krpo. Po potrebi postopek ponovite.
Opozorilo: čistilna raztopina se ne sme posušiti. Če je treba, čistite po
delih.
Po čiščenju s čistilom lahko nanesete »Freshen up«. To smete storiti šele
po nekaj urah, ko so se tla popolnoma posušila. Samo v tem primeru lahko
»Freshen up« prodre v celotno površino in reţe.


Odstranjevalec »Remover« (za dodatna navodila glej etiketo na
embalaţi)
Uporaba: tla pometite ali posesajte. S krpo nanesite odstranjevalec. Pazite,
da na tleh ne ostane preveč mokrote – npr. kapljice, vidni robovi od vedra
ali celo stoječa voda. Pri močni umazaniji oz. v primeru odstranjevanja
zaščitne plasti tla po nekaj minutah delovanja temeljito zdrgnite z neostro
gobico ali krpo. Nato površino temeljito pobrišite s krpo, ki ste jo navlaţili s
čisto vodo. Vlaţno brisanje je nujno potrebno, da ostanki odstranjevalca
»Remover« ne bi negativno vplivali na kasnejši nanos osveţilca »Freshen
up«. Če z rezultatom čiščenja niste zadovoljni, postopek ponovite.
Opozorilo: čistilna raztopina se ne sme posušiti. Če je treba, čistite po
delih.
S pravilno tehniko čiščenja lahko čiščenje z odstranjevalcem »Remover«
opravite tudi strojno. Preden nadaljujete nego talne površine, pustite, da se
tla popolnoma posušijo (4-8 ur). Čistilo ni primerno za vsakodnevno
čiščenje, saj lahko poškoduje zaščitno plast. Po končanem čiščenju s
čistilcem je priporočljiva še osveţitev.
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Osveţilec »Freshen up« (za dodatna navodila glej etiketo na
embalaţi)
S čistilom »Cleaner« in po potrebi odstranjevalcem »Remover« temeljito
odstranite vso umazanijo, ostanke voska in umazane dele zaščitne plasti.
Na popolnoma suha tla s krpo nanesite nerazredčen »Freshen up«. Pazite,
da tla ne ostanejo mokra ali prekrita s kapljicami. Ne polirajte. Svilnat lesk
se naredi sam. Pustite delovati pribliţno 30 minut. V tem času ne smete
hoditi po talni oblogi.
Opozorilo: Osveţilca »Freshen up« ne smete redčiti ali strojno nanašati.
Po potrebi postopek ponovite.
V bivalnih prostorih ta postopek običajno opravite enkrat do dvakrat na leto,
pri preobremenjenih talnih površinah pa glede na okoliščine tudi večkrat.
Večje površine čistite po delih. »Freshen up« s krpo za brisanje nanašajte
hitro in s širokimi zamahi roke v obliki črke S. Uporabljajte ga varčno,
vendar v zadostni količini. Ne dopustite, da se »Freshen up« med
posameznimi deli nanosa zasuši, ker bo nanos v tem primeru
neenakomeren in lisast. Talno oblogo, na katero ste nanesli »Freshen up«,
lahko tudi polakirate! Pred nanosom laka je treba tla temeljito očistiti z
odstranjevalcem »Remover«.


OHRANJANJE KAKOVOSTI
Optimalna klima v prostoru zahteva vlaţnost zraka v višini 40 do 60 %.
Taka klima ni idealna samo za zdravje in dobro počutje Vas samih, ampak
tudi za Vašo talno oblogo tilo. V kurilni sezoni teh vrednosti pogosto ne
doseţemo. Posledica je nastanek reţ. Da bi to preprečili, v prostore
namestimo vlaţilnike zraka in sobne rastline.
Priporočilo: na spodnje dele pohištva namestite polsten. Pod vrtljive stole
namestite pleteno preprogo. Kot zaščito pred prahom in peskom pred
vhodna vrata namestite predpraţnik. Posebno obremenjene površine (javne
površine, kjer se giblje veliko ljudi, delovne površine – kot npr. kuhinjske
delovne površine ipd.) pred odrgninami zaščitimo tako, da tla dodatno
premaţemo z osveţilcem »Freshen up«.
Navodila za nego so plod dolgoletnih raziskav proizvajalca sredstev za
nego talnih površin. Uporabljajte sredstva za čiščenje in nego talnih površin
tilo, ker so edino jamstvo za trajno ohranitev lepote Vaših tal. Ob nepravilni
uporabi ali uporabi drugih čistilnih sredstev tilo ne prevzema odgovornosti
za nastalo škodo.
NAVODILA ZA NEGO PARKETA (oljena površina)
AKTIVNO ČISTILO »VITAL AKTIVREINIGER«
Potem ko je parket poloţen, je treba površino pomesti ali posesati. Čistilo
»Vital Aktivreiniger« uporabite samo, ko je to nujno potrebno (madeţev ni
mogoče odstraniti). »Vital Aktivreiniger« pred uporabo dobro premešajte.
Pri čiščenju potrebujete 2 vedri. V enem vedru zmešate 500 ml čistila »Vital
Aktivreiniger« z 8-10 litri mlačne vode. V drugo vedro nalijte čisto vodo.
Potrebujete še krpo za čiščenje parketa (ne sme imeti preveč mikrovlaken,
ker lahko poškoduje les). Parket vedno čistite po dolţini.
Krpo namočite v vedro z mešanico »Vital Aktivreiniger«, jo oţmite in z njo
počistite parket. Pazite, da na tleh ne ostane preveč mokrote – npr. kapljice,
vidni robovi od vedra (pod vedro postavite krpo ali karton) ali celo stoječa
voda. Ko ste parket očistili, krpo izperite s čisto vodo, ki je v drugem vedru,
jo oţmite, ponovno namočite v vedro s čistilom in ponovite postopek
čiščenja.
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OPOZORILO:
Vedno čistite manjše površine. Ob pravilni uporabi čistilo lahko nanašate
tudi strojno (COLUMBUS). Preden nadaljujete nego talne površine, se
morajo tla najprej posušiti (4-8 ur).
Čistila »Vital Aktivreiniger« ne uporabljajte vsak dan, ker ob prepogosti
uporabi odstranjuje zaščitni sloj.
Vodo v vedru s čisto vodo je treba večkrat zamenjati (vedno mora biti čista).

MILNICA ZA NEGO PARKETA »VITAL BODENSEIFE«
ČE BOSTE PARKET OLJILI, NE POTREBUJETE MILNICE »VITAL
BODENSEIFE«
Postopek je pribliţno enak kot pri čistilu »Vital Aktivreiniger«. Najprej je
treba odstraniti večjo umazanijo (pomesti ali posesati).
PRVO ČIŠČENJE: Potrebujete 2 vedri. V eno vedro zmešajte 500 ml »Vital
Bodenseife« (prej dobro pretresite) in dodajte 8-10 litrov mlačne vode. V
drugo vedro nalijte čisto vodo.
Razredčeno milnico »Vital Bodenseife« nanašajte po dolţini parketa. Za
nanašanje uporabljajte bombaţno brisačo - krpo. Pazite, da na tleh ne
ostane preveč mokrote. Nekaj minut po nanosu milnice dodatno očistite
trdovratne madeţe. Na koncu milnico še enkrat nanesite in očistite celotno
površino.
NASVET - OPOZORILO:
Pri čiščenju vedno uporabljajte dve vedri: v enem naredite mešanico »Vital
Bodenseife« z vodo, v drugem pa izpirajte krpo s čisto vodo. Voda mora biti
vedno čista, zato jo je treba večkrat zamenjati. Parketa po nanosu milnice
ne brišite, ker bi tako odstranili zaščito, ki ste jo predhodno naredili.
OLJE ZA NEGO PARKETA »VITAL PFLEGEÖL«
Pred nanosom olja »Vital Pflegeöl« mora biti parket povsem suh. Če ste ga
pred tem čistili s čistilom »Vital Aktivreiniger«, je treba parket najprej dobro
posušiti (4-8 ur).
Nerazredčeno olje pred uporabo dobro pretresite in varčno nanesite na
nevpadljiv del parketa. To naredite s krpo ali finim razpršilom (megleno
pršenje). Nanašajte na manjših površinah, v tankem, enakomernem sloju
vzdolţ lesne strukture. Po nekaj minutah delovanja parket spolirajte s suho
krpo. Naslednji del površine začnite obdelovati na robu ţe naoljene površine
- postopek ponavljajte od vlaţnega proti suhemu delu parketa. Potem ko ste
ga v celoti naoljili, je parket pohoden po pribliţno štirih urah, vendar ni
priporočljivo, da ţe normalno hodite po njem. Olje je povsem suho – strjeno
šele po štiriindvajsetih urah.
NASVET – OPOZORILO:
Če olje nanašate s krpo, obstaja nevarnost, da se z oljem prepojena in
zmečkana krpa vţge. Zato jo je po uporabi treba sprati z vodo in razgrnjeno
posušiti. Preveč olja ali prevlaţna podlaga povzročita, da je površina
lepljiva. Površina je dovolj spolirana takrat, ko nanjo poloţimo dlan in na njej
ne ostanejo sledi olja. Vedite, da se bodo lahko dobro posušili samo tanki
oljni filmi. Po vsakem oljenju mora površina povsem otrdeti. To se zgodi v
24-48 urah, odvisno od vlaţnosti zraka v prostoru in temperature. Poliranje
lahko izvedete tudi strojno (COLUMBUS).
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