NÁVOD NA OŠETŘOVÁNÍ
Pokud je to nutné, proveďte po instalaci základní čištění pomocí HARO Clean. Zde prosím věnujte
pozornost odstavci Čištění zavlhka v kapitole Intenzivní ošetření.
ř



Po instalaci podlahy se doporučuje provést počáteční ošetření pomocí HARO Care. Balením HARO Care
před použitím dobře zatřepte a nerozředěný prostředek vlijte do vhodného kbelíku. Následně HARO
Care naneste v rovnoměrně silné vrstvě pomocí vytíracího mopu tak, aby se nanesené pruhy
překrývaly. Nanášení provádějte vždy ve směru prken. Podlahu je možné znovu používat po uplynutí
cca 2 hodin.
Optimální podmínky pro práci:
Spotřeba: cca 20-25
ř

Čištění nasucho:


Designovou podlahu DISANO stačí zpravidla čistit nasucho mopem, vlasovým smetákem nebo vysavačem.

Čištění navlhko:




Doporučujeme pravidelně provádět čištění podlah navlhko pomocí HARO Care, podle stupně
znečištění a zatěžování.
ř
č
ř
ě
ř
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Na podlaze nesmí nikdy stát voda.

ř



Vzhledem k vysokému zatěžování povrchu podlahy bude nutné, podle stupně znečištění, provést
základní čištění. K tomu se používá přípravek HARO Clean.



Podle stupně znečištění nalijte cca 500 – 2000 ml HARO Clean do 5 litrů studené vody. Čistící
roztok aplikujte na podlahu pomocí plochého mopu, nechte působit přibl. 5-10 minut a poté
opláchněte čistou vodou. Podle potřeby můžete postup opakovat. Po každém základním čištění je nutné
provést ošetření prostředkem HARO Care. Ihned po použití umyjte pracovní nářadí čistou vodou.
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08/13 D Opravy chyb a technické změny vyhrazeny.

Čištění navlhko:

č
Klima místnosti:



Pro zachování hodnoty Vaší podlahy, ale také pro Vaši osobní pohodu, udržujte v prostorách
ideální klima cca 50-60 % relativní vlhkosti vzduchu při pokojové teplotě cca 20 °C.



K udržení vlhkosti vzduchu na konstantní výši, zejména během topného období, Vám doporučujeme
použít zvlhčovač vzduchu.



Pro uchování hodnoty designové podlahy DISANO je užitečné použít plstěné podložky pod nohy židlí
a stolů (v obchodě HARO u Vašeho specializovaného prodejce) a u vchodu rohožku (k ochraně
podlahy před vlhkostí, nečistotami a pískem).



Kolečka pod židlemi a křesly musí odpovídat normě DIN 68 1 31, která určuje použití měkkých
koleček typu W (měkké). Dalším dobrým tipem na preventivní opatření jsou námi nabízené
polykarbonové podložky. Parní čisticí přístroje nejsou vhodné.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, P.O.BOX 10 03 53, 83003 Rosenheim, Německo
Telefon +49 8031 700-0, Fax +49 8031 700-299, E-Mail info@haro.de, www.haro.com

