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Podlahy pro 
vysoký a nízký 
provoz  

Podlahy  Ideal Work jsou dekorativní povrchy používané v malých i velkých 
prostorách: domácnostech, obchodech, restauracích a muzeích. Každý z 
prostorů vyžaduje rozdílný způsob údržby. Hlavní proměnnou je úroveň 
provozu, který musí daná podlaha snáčšet. 
Čím vyšší je provoz, tím častěji je údržba vyžadována. 

Prostory s nízkým provozem 
Postačí umýt podlahu jednou týdně a aplikovat ochranné ošetření 
jednou za 8-12 měsíců. 

Prostory s vysokým provozem 
Když musí povrch snášet intenzivní zatížení, doporučuje se umývat podlahu 
častěji, 4 až 7krát týdně, a aplikovat ochranné ošetření každé 3 až 6 
měsíců. 

DŮLEŽITÉ 

Pro důkladné vyčištění podlahy je důležité vždy používat  
2 kbelíky  vody. Jeden by měl obsahovat čistou vodu a 
saponát, druhý kbelík je pro ždímání špinavé vody. 
Pokud použijete pouze jeden kbelík, budete 
jednoduše přemisťovat nečistoty z jedné části 
podlahy na druhou, aniž byste ji skutečně vyčistili. 
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Návod k použití: 

 

Co je zakázáno 
používat 3 

Malé prostory 
Obytné prostory Malé 
kanceláře 

Požadované vybavení 

Velké prostory 
Obchod 
Showroom 
Restaurace 

 

  

Agresivní 
produkty 

avybavení 

Neotestované 
produkty 

které nejsou 

schváleny 
společností 

Ideal Work 

Kartáče s 

nylonovými 
štětinami 

Mop 

 

  

DŮLEŽITÉ 

Souprava na Bílá čisticí podložka

 CZ

 

Tkanina z 
mikrovlákna

Kbelík pro 
aplikaci vosku



V obchodech a velkých plochách se 
důrazně doporučuje umístění 

26 
koberce u vchodu. 
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Výrobky Ideal Work 
pro údržbu 

 

Perfetto-CF 
Koncentrovaný neutrální čistící 
prostředek 
 1 litr 

• Pokrytí: Přibližně 750 m2/2l 
•Přibližně 8 samostatných čištění, 
každé přibližně 100 m2 
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Ideal-Care 
Ochranný matný povlak  

1 litr 

• Pokrytí: Přibližně 120 m2/2l 
•1 ochranné ošetření, přibližně 120 m2 
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Počáteční mytí a první aplikace 
ochranného povlaku 

1. Lehké znečištění 
Pro usazování prachu a lehkých nečistot 

Při prvním umytí dekorativní podlahy Ideal Work je důležité zjistit stupeň a 
typ nečistot nebo znečištění. 

Tato kontaminace by měla být před nanesením ochranného nátěru  
Ideal-Care  důkladně odstraněna. 

 

Nalijte Perfetto-CF do výše 1/3 
sklenice (70 ml) 

Zřeďte toto množství 

Perfetto-CF v 5 litrech 
vlažné vody 

Vyždímejte tkaninu a 
propláchněte ji v mycím 
roztoku 

 

Produkt: Perfetto-CF 
Koncentrovaný neutrální čistící 
prostředek 
Pokrytí: 750 m2 /l (zředěno v poměru 
1:100)  
Vybavení: tkanina z mikrovlákna 

→ Pro tento poměr zředění není nutné povrch 
oplachovat. 

2. Silné znečištění 
Pro silné znečištění po ukončení stavebních prací 

 

1 plnou sklenici naplňte 
prostředkem Perfetto-CF 
(200 ml) 

Zřeďte toto množství 
Perfetto-CF v 5 litrech 

vlažné vody 
Vyždímejte tkaninu a 
propláchněte ji v mycím 
roztoku 

 

1

200 ml

2

5 l

3
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1

70 ml

2

5 l

*



Produkt: Perfetto-CF 
Koncentrovaný neutrální čistící prostředek 

Pokrytí: 50/70 m
2 
/l (zředěno v poměru 

1:30) 
30 Vybavení: tkanina z mikrovlákna 

→ Nakonec opláchněte čistou vodou. 
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3. První ochranná aplikace Ideal-Care 

Podlahy jsou každý den vystaveny opotřebení a chemickým látkám. Rozsah 
těchto problémů se může lišit v závislosti na prostředí. 

Aby byla zachována krása a ochrana jeho podlah po delší dobu, vytvořila 
společnost Ideal Work Ideal-Care, ochranný nátěr na vodní bázi. 
Ideal-Care byl speciálně vytvořen pro použití na dekorativní povrchy Ideal 
Work. Povrchová úprava je matná. Produkt lze použít pouze na vnitřní 
povrchy. 

 

 

Naplňte 5 sklenic přípravkem 
Ideal-Care (1 000 ml) 

Sklenice s 
přípravkem 
zřeďte v 5 l 
vody. 

Aplikujte tkaninou z 
mikrovlákna nebo 
aplikátorem vosku. 

 

DŮLEŽITÉ 

V první fázi se doporučuje aplikovat Ideal-Care jedenkrát týdně po 
dobu prvního měsíce.  Tyto opakované aplikace umožní Ideal-
Care vytvořit lehký ochranný film, který udržuje povrch chráněný. 
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* Produkt: Ochranný matný povlak 
Pokrytí: 120 m2 / l zředěného produktu (1:5) 
Vybavení: aplikátor vosku nebo tkanina z 
mikrovlákna 

→ Na suchou podlahu dříve ošetřenou 
přípravkem Perfetto-CF. 

→ Toto je zapotřebí opakovat, v závislosti 
na míře a frekvenci provozu  
při používání podlahy: 

Nízký provoz: 
(například soukromé obytné 
prostory): každých 8 - 12 měsíců 
nebo dle potřeby. 
Vysoký provoz (například kanceláře, 
obchody): každých 3 - 6 měsíců nebo dle 
potřeby. 

 CZ
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2

5 l
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6 Běžná údržba 
Mimořádná údržba 

Účelem běžné údržby je odstranění nečistot, lehkých skvrn, skvrn z obuvi atd. 
Měla by být prováděna pravidelně a je nezbytné používat produkty a metody, 
které nepoškozují použitý materiál a ochranu. 

Pro běžnou údržbu se doporučuje mytí pomocí Perfetto-CF, vhodně ředěného 
vodou. Při ředění v poměru 1:100 (1/3 sklenice, 70 ml, v 5 litrové nádobě s 
vodou) není oplachování nutné. 
Tuto údržbu lze také provádět denně, v závislosti na provozu a 
nečistotách, které se shromažďují na podlaze. 

Tento úkon lze například provádět 1-2krát týdně v soukromé rezidenci, ale 
měla by se provádět 5-7krát týdně ve velmi rušné restauraci. 
  

Účelem mimořádné údržby je obnovit ochranu, která  byla používáním 
narušena, a obnovit původní úroveň ochrany. To je možné pomocí aplikace 
ochranné vrstvy Ideal-Care na bázi vody. 
Ideal-Care byl speciálně vytvořen pro použití na dekorativní povrchy Ideal 
Work. Ideal-Care má matný povrch. Produkt lze použít pouze na vnitřní 
povrchy. 

Ošetření prostředkem Ideal-Care by mělo být prováděno pravidelně, v 
závislosti na úrovni zatížení, kterému je podlaha vystavována.: 

Nízký provoz: (například soukromé obytné 
prostory): každých 8 - 12 měsíců nebo dle 
potřeby. 
Vysoký provoz (například kanceláře, obchody): 
každých 3 - 6 měsíců nebo dle potřeby. 

Aplikaci prostředku Ideal-Care je nejlépe provádět po prvním očištění. 
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Nalijte Perfetto-CF do výše 1/3 
sklenice (70 ml) 

Zřeďte toto množství 
Perfetto-CF v 5 litrech 

vlažné vody 

Vyždímejte tkaninu a 
propláchněte ji v mycím 
roztoku 

Naplňte 5 sklenic přípravkem 
Ideal-Care (1 000 ml) 

Zřeďte toto množství 
Perfetto-CF v 5 litrech 

vlažné vody 

Aplikujte 
tkaninou z 
mikrovlákna 
nebo 
aplikátorem 
vosku 



  

1. Mimořádné mytí povrchu 

Mimořádné mytí by mělo být prováděno pokaždé, když povrch vykazuje 
mastnotu a nečistoty a když má být provedeno hloubkové čištění. Čištění 
prostředkem Perfetto-CF zředěným  v poměru 1:30 ve vodě se doporučuje v 
souladu s instrukcemi uvedenými v bodě 5.2. Aplikace 
přípravku Ideal-Care by měla vždy probíhat v souladu s instrukcemi v bodě 7. 

2. Odstranění obtížných skvrn 

V případě výrazných skvrn je ošetřte správným způsobem a vyhněte se příliš 
agresivním nástrojům a výrobkům. První věc, kterou musíte udělat, je 
vyzkoušet a použít přípravek Perfetto-CF rozředěný ve vodě v poměru 1:10 
nebo 1: 5. Nechte přípravek působit a přetřete jej jemnou brusnou houbičkou. 
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Údržba sprch a  
mokrých prostor 

 

Ochrana proti vlhkosti 

Jedná se o voděodolnou ochranu na bázi rozpouštědel. Představuje ideální 
řešení pro zvýšení voděodolnosti povrchů  sprchových koutů, dřezů, 
pracovních desek a dalších povrchů systému Microtopping®. 

Balení 1 litr 

Pokrytí: 10 g/m2 
Vybavení: Tkanina 

→ Produkt aplikujte pouze vertikálně 
a pouze do sprchových koutů 

→ → Nalijte část produktu na čistý 
hadřík a rozetřete jej po povrchu. 

→ Neoplachujte. 

 

DŮLEŽITÉ 

Ošetření aplikujte nejméně 
jednou za 6 měsíců. 
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V případě agresivnějších skvrn mohou být použity následující produkty: 
Barevné skvrny (například káva, čaj) nalijte přípravek Fila SR95 přímo na skvrnu a 
nechte jej působit asi 15 minut, poté otřete vlhkou houbou a opláchněte vodou; 
Olejové skvrny: aplikujte sprej Fila No Spot přímo na olejové skvrny. Nechte 
rozpouštědlo odpařovat po dobu 15-30 minut, poté štětcem odstraňte bílý prášek, který 
se vytvoří. Nakonec setřete vlhkým hadříkem. 
V souladu s bodem 7 by vždy měla následovat aplikace Ideal-Care. 

Před použitím si přečtěte pokyny. 
Produkty naleznete online na adrese  www.Amazon.it  

 CZ

http://www.Amazon.it/
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