
MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Metoda čiščenja je enaka za vse velikosti prostorov.
Oprema za čiščenje je odvisna od velikosti površine ki se čisti.

CELOTEN    SERVIS  

Manjše površinew   (< 50 m2)
Uporabljajte krpo ali krtačo za odstranjevanje madežev. Nato izpirajte z veliko vode in odtsranite umazano vodo z vodnim sesalcem.

 
 

Večje površine  (> 50 m2)
Uporabljajte vodni sesalec z vrtljivimi krtačami. Vodni sesalci obstajajo v različnih velikostihin in  stanejo od 400 € do 2500 €  

 Težko odstranljivi madeži? Najprej popršimo ali polijemo vodo eventuelno zmešano s čistilom, kise ne peni, počakajte 5 minut
preden uporabite vodni sesalec. 

  
 

Ne smete uporabljati
- Horizontalno vrtljivo krtačo, ker ne odstrani madežev
- Čistil, ki se močno penijo 
- Acetona
- Čistilnih gobic
- Temperaturo nad 100°C več kot 5 minut 

Dnevno čiščenje
2tec2 talna obloga potrebuje redno sesanje, kot vsaka druga talna obloga. Priporočamo  sesalec z vertiklno vrtljivimi krtačami, ki “ skrtačijo” 
tudi najbolj trdovratne madeže. 

Periodično globinsko čiščenje
Odvisno od frekvence prostora. 2tec2 talna obloga potrebuje globinski vodni sesalec. Globisko čiščenje se ponavadi potrebuje enkrat 
letno. Izbira opreme ( sesalca) je odvisna od velikosti prostorov.

Priporočljivi sealci

Lahko uporabljte
- Uporabljajte veliko vode, ko čistite talno oblogo 2tec2, ker je vodoodporna 
- Dodajajte čistilo za vinil ali tekstil z PH 6-8,5, za temeljito čiščenje
- Mešajte kis v vodo ( predvsem ko čistite ostanke mavca s tal)
- Uporabljajte razredčen amoniak ali bel špirit

Odstranite madež kar se da hitro, da se izogete širjenju madeža naprej..

Barva
Dvoda

ali bel špirit

kri
Dsolna razstopina
ali razredčeni amoniak

Zvecilni gumi
Dvroča par

ali sprej za zmrzevanje

vroči napitki
Dvroča voda

Olje/ mastni madeži
Dvroča voda z detergentom

hladni napitki
Dvoda

Rdeče sadje
Dvoda

         Omet   
Dkis in  

vroča voda

Dpotrgnite z mokro krpo

MESTO       ČIŠČENJA

hrana
D voda z detergentom

Dnevno čiščenje
- Sesalec za mokro in suho čiščenje (naprimer NT 27/1 Kärcher)
- Sesalec s parnim tlakom (naprimer  SG 4/4, Kärcher)
- Sesalec z vrtljivimi krtačami (naprimer CV 38/1, Kärcher)

Globinsko čiščenje
Vodno črpanje in brizganje z vertikalnimi vrtljivimi krtačami:
- Duplex sesalec (naprimer Duplex 420)
- Kompaktni čistilni stroj (naprimer LavorPro Sprinter)
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