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Přehled doporučených prostředků pro správné čištění
a údržbu:
1. ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN
RZ 490 Fleckengreifer
Vysoce účinný odstraňovač skvrn s aktivním kyslíkem.
Pro odstraňování všech skvrn rozpustných ve vodě.
RZ 491 Fleckenhammer
Velmi silný odstraňovač skvrn s výjimečnou rozpustnou
schopností. Pro odstraňování všech skvrn nerozpustných
ve vodě.

Koberce a kobercové podlahy
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Blahopřejeme vám k vašemu rozhodnutí pořídit si kvalitní
kobercovou podlahu!
Vaším rozhodnutím pro novou kvalitní kobercovou podlahu získáváte řadu výhod. Kobercové podlahy díky své měkkosti a vynikající zvukové izolaci vytvářejí
příjemnou atmosféru prostředí, dodávají vašemu bytu více elegance a zvyšují
pocit tepelné pohody. Navíc se vyznačují i tím, že přijímají poletavý prach a alergeny ze vzduchu v místnosti, a chrání tak dýchací cesty a plíce.Toto je příznivé
především pro alergiky, protože výzkumy Německého svazu pro alergie a astma,
Deutscher Allergie- und Asthmabund, (DAAB) ukázaly, že kobercové podlahy
oproti hladkým podlahovinám podstatně snižují riziko zvýšeného zatížení jemným poletavým prachem.

Návod k čištění
a údržbě

Zakoupili jste podlahovou krytinu:

RZ Fleckentuch
(není součástí standardní nabídky PROFILINE) Čisticí utěrka ze speciálního rouna k první pomoci při odstraňování
více jak 300 druhů skvrn

RZ 440 Vorreiniger
Vysoce účinný speciální čisticí prostředek pro předběžné
ošetření frekventovaných míst a skvrn před aplikací postřikovým koncentrátem / hloubkovým čištěním.
RZ 450 Hauptreiniger Airfresh
Účinný čisticí koncentrát pro postřikový extrakt / hloubkové čištění kobercových podlah, koberců a čalounění.

RZ 460 Faserschutz
Nečistoty odpuzující ochranná impregnace po provedeném hloubkovém čištění. Pro kobercová vlákna a vlákna
čalounění. Poskytuje novou ochranu proti znečištění.

3. HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ/ POSTŘIKOVÝ EXTRAKT: VLNA
RZ 451 Hauptreiniger Wolle
Speciální čisticí koncentrát pro postřikový extrakt / hloubkové čištění kobercových podlah a koberců z přírodních
vláken a vlny

Datum nákupu/ pokládky:

Jedná se o koberec/kobercovou podlahu z/ze:

¨
¨
¨

syntetických vláken		
vlny			
jiného materiálu

¨
¨

přírodních vláken
vpichovaného koberce/rouna

Váš specializovaný prodejce/ podlahářská firma:

Osobní kód podlaháře:
Uvedením osobního kódu podlaháře získáte 10%-ní slevu na čisticí
a ošetřovací prostředky z E-Shop obchodu www.pallmannshop.cz
S případnými dalšími otázkami se prosím obracejte na příslušné specializované prodejce produktů RZ nebo odborné podlahářské firmy, anebo přímo na
výhradního dovozce.
ČR | Obchodní zastoupení a výhradní dovozce:
Uzin s.r.o. | A Company of Uzin Utz Group | Českomoravská 12a | 190 00 Praha 9
Telefon: +420 283 083 314 | Telefax +420 283 083 419
E-mail: info@uzin.cz | Internet: www.rz-systems.cz
E-Shop: www.pallmannshop.cz
Předáním tohoto návodu k čištění a údržbě zpracovatel stvrzuje soulad s DIN 18365, „Práce s podlahovými krytinami“.
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2. HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ/ POSTŘIKOVÝ EXTRAKT

Užitečné rady pro správnou údržbu

wir lieben böden.

RZ 440 Vorreiniger & RZ
450 Hauptreiniger Airfresh
& RZ 460 Faserschutz

1.PRAVIDELNÉ DENNÍ ČIŠTĚNÍ
Prachové částečky a částečky nečistot ze vzduchu se usazují na vláknech koberce, odkud se musejí – v závislosti na zatížení – buď denně nebo alespoň
několikrát týdně odstraňovat výkonným kartáčovým vysavačem (doporučujeme používání kartáčového vysavače RZ Bürstsauger Profi).
U podlahovin s vysokým vlasem a u kobercových podlah z vlny a přírodních
vláken je nutno používat hladkou sací hubici – kartáčování zde není nutné.

Další podrobné informace naleznete na webových stránkách www.rz-systems.cz
Dodržujte podrobné návody k čištění a údržbě podle výrobců podlahových krytin a technické listy výrobků.

RZ 440 Vorreiniger & RZ 450 RZ 440 Vorreiniger & RZ
451 Hauptreiniger Wolle neprovádí se
Hauptreiniger Airfresh
& RZ 460 Faserschutz
& RZ 460 Faserschutz
RZ Teppichwasch-System

2. Hloubkové čištění / postřikový extrakt

Přehledná tabulka správné údržby vaší podlahové krytiny - hloubkové čištění:

Odstraňování skvrn
– od látek rozpustných ve vodě
– od olejů a tuků

normální výška vlasu
RZ Bürstersauger Profi
Vysoký vlas vysavač
s hladkou sací hubicí
Denní ošetřování

1. Denní ošetřování

Abyste se z vaší nové kobercové podlahy těšili co nejdéle a zároveň nezadali
důvod pro zánik záruky, stačí dodržovat pouze několik málo zásad správného
čištění a údržby:

1 x ročně

podle potřeby
RZ 490 Fleckengreifer
RZ 491 Fleckenhammer

vysavač s hladkou sací hubicí

z vlny
ze syntetických vláken
podlahová
krytina
použití

Přehledná tabulka správné údržby vaší podlahové krytiny:

z přírodních vláken
(např. kokos, sisal,
juta)

vpichované

RZ Bürstsauger Profi

denně, příp.
několikrát týdně

Intervaly čištění
(v závislosti na
stupni znečištění)

Správné čištění a údržba jsou důležité!

Odstraňování skvrn:
Navzdory veškeré opatrnosti se na koberci tu a tam objeví skvrna. Při správném způsobu čištění to ovšem není žádný problém! Skvrny nenechte nikdy
zaschnout, tím by se mohla vlákna koberce trvale poškodit. Skvrny proto odstraňte zásadně ihned po jejich vzniku. Abyste nepoškodili vlákna, nepoužívejte nikdy běžné čistící prostředky pro domácnost nebo prostředky na nádobí,
ale vždy jen šetrné, avšak účinné speciální výrobky na odstraňování skvrn:
prostředkem na bázi aktivního kyslíku RZ 490 Fleckengreifer snadno
odstraníte skvrny od látek rozpustných ve vodě (např. od krve, trávy, červeného vína, fixu). Skvrny od oleje a mastné skvrny (např. od žvýkaček, barev, laků,
lepidel) bleskově odstraníte prostředkem RZ 491 Fleckenhammer.
Pro první pomoc u malých skvrn slouží čistící utěrka RZ Fleckentuch
v praktickém sáčku.
Skvrny čistěte přitlačováním savého hadříku, neroztírejte je, ani je nekartáčujte. Odstraňovač skvrn nejprve vyzkoušejte na nenápadném místě (zkouška na
stálobarevnost a odolnost materiálu). Podrobnou tabulku druhu skvrn naleznete na webových stránkách www.rz-systems.cz v rubrice Výrobky |Rychlá
volba prostředku.

2.HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ/ POSTŘIKOVÝ EXTRAKT
Čištění hloubkovým mokrým způsobem (RZ Teppichwasch-System):
V závislosti na stupni znečištění kobercové podlahy je potřebné (vedle každodenního čištění) provést jednou ročně důkladné hloubkové čištění kobercových vláken. Systémové využití čisticích strojů a prostředků RZ ze systému na

mokré čištění koberců nazýváme RZ Teppichwasch-System. Tento systémový
postup představuje nejdůkladnější a zároveň nejšetrnější způsob čištění koberců a kobercových podlah. Vlákna se po vyčištění opět narovnají, barvy oživí
a vaše kobercová podlaha budě opět měkká , barevně svěží a do hloubky vlasu
čistá.
Na zašpiněná frekventovaná místa a skvrny nastříkejte prostředek RZ 440
Vorreiniger, který špínu účinně uvolní. Následně pomocí vysoce výkonného rozprašovacího vysavače RZ Teppichwaschmaschine Turbo XS vstřikujte pod tlakem do vláken koberce čisticí roztok čisté vody a
speciálního čisticího prostředku RZ 450 Hauptreiniger Airfresh,
který vzápětí opět vysáváme do sběrné nádržky čisticího stroje. Tím se bleskově uvolní, vypláchnou a zároveň vysají nečistoty, špína a bakterie. Protože
koberec je po tomto postupu trochu vlhký, nevstupujte na něj okamžitě, ale
vyčkejte dokud řádně nevyschne.
Přístrojem na mokré čištění koberců RZ Teppichwaschmaschine
Turbo XS lze zpravidla čistit i vysoce kvalitní vlněné koberce – pro tento
účel použijte výrobek RZ 451 Hauptreiniger Wolle

3.IMPREGNACE – ochrana proti zašpinění
Po hloubkovém čištění RZ Teppichwasch-System je třeba kobercovým podlahám poskytnout dokonalou ochranu. Ochranný impregnační prostředek
RZ 460 Faserschutz impregnuje vlákna koberce, čímž účinně snižuje
ulpívání nečistot na frekventovaných místech a zabraňuje zplstnatění a šednutí koberce.

