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Typy podláh a podmienky
Podlahové systémy MasterTop a Ucrete sú riešenia Master
Builders Solutions pre podlahy a steny na báze živíc, ktoré
pokrývajú širokú škálu aplikácií a podmienok použitia. Od
vysokoodolných systémov pre najnáročnejšie priemyselné aplikácie až po dekoratívne komfortné systémy pre
komerčné prostredie.
Aplikovaný podlahový systém a jeho podmienky sa musia
posúdiť tak, aby sa zvolil ideálny spôsob čistenia a aby sa
zabezpečila správna údržba každého povrchu.
Priemyselné aplikácie môžu mať obzvlášť vysoké nároky
a môžu byť vystavené frekventovanej premávke. Tvrdé
a pevné podlahové materiály sú vhodné pre agresívne
čistiace prostriedky a vysokotlakové čistiace prístroje
a postupy. Dekoratívne a komfortné aplikácie si zvyčajne

vyžadujú udržiavanie vysokých estetických štandardov
v oblastiach, v ktorých nie je podlaha vystavená veľmi
agresívnemu použitiu. Preto sa musia zvoliť čistiace
prostriedky a postupy s prihliadnutím na mäkší materiál,
ktorý sa používa v obytných a komerčných priestoroch.
Okrem toho je potrebné brať do úvahy priemernú úroveň
zachytávania nečistôt v podlahovom systéme, ktorú ovplyvňuje aj typ povrchovej vrstvy. Naše odolné podlahové
systémy poskytujú kompletný rad bezpečných povrchových vrstiev od hladkých až po vysoko štruktúrované.
Čím drsnejší je povrch, tým vyššia je odolnosť proti šmyku
a bezpečnosť používateľa, ale v dôsledku toho sa zvyšuje
aj úroveň zachytávania nečistôt. Z tohto dôvodu protišmykové podlahy všeobecne vyžadujú agresívne čistiace
prostriedky a postupy.

Očakávané požiadavky podľa prostredia
Vysoké požiadavky

Ucrete

Mäkké podlahové systémy

Rad MasterTop
1300

Rady MasterTop
1200, 1700
a 1900

Dekoratívne
a komfortné
podlahové
systémy
Nízke požiadavky

Priemyselné
podlahové systémy
na všeobecné
použitie

Vysokoodolné
priemyselné
podlahové
systémy

Tvrdé podlahové systémy
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Výber vhodného čistiaceho prostriedku:
MasterTop CLN 50 a 70
Na trhu je k dispozícii široká škála čistiacich prostriedkov,
pri väčšine ktorých je základom mydlo. Je dôležité vziať
do úvahy, že čistiaci prostriedok na báze mydla zanecháva
na podlahe vždy veľmi tenkú vrstvu, ktorá priťahuje znečistené častice, ktoré sú potenciálnou príčinou kontaminácie
a poškodenia povrchu. Čistiace prostriedky môžu obsahovať aj polyméry, ktoré zabezpečujú lesklý vzhľad podláh
zanechávajúc voskový film. V prípade, že sa tieto výrobky
používajú na antistatickej alebo vodivej podlahe, vosková vrstva utesní póry aj vodivé vlákna a nenapraviteľne
poškodí vodivé vlastnosti podlahy.
MasterTop CLN 50 a 70 boli vyvinuté špeciálne na údržbu
podlahových a stenových systémov Ucrete a MasterTop.
Sú to čistiace a odmasťovacie prostriedky, ktoré neobsahujú mydlo, polymér ani vosk. Oba čističe MasterTop sú
vysoko koncentrované a pred použitím sa musia zriediť
vodou.
V tabuľke je odporúčané použitie MasterTop CLN 50 a 70
v kombinácii s priemyselnými a dekoratívnymi podlahovými systémami Ucrete, MasterTop a stenovými systémami
MasterTop WS.

Odporúčané použitie MasterTop CLN 50/70

Produkt

MasterTop CLN 50
Bežné

Periodické

MasterTop CLN 70
Bežné

Periodické

Rad MasterTop 1200

Rad MasterTop 1325

Rad MasterTop 1327
Rad MasterTop 1700
Rad MasterTop 1900

Stenové systémy

Metóda čistenia a údržby by mala dôkladne zohľadniť špecifické podmienky podlahy a pomer nečistôt, ktoré zvyčajne pozostávajú z:
- 80 % povrchových a uvoľnených nečistôt
- 15 % priľnutých a mastných nečistôt
- 5 % zažratých nečistôt

▪ Príprava: pred aplikáciou MasterTop CLN 50 / 70 vždy
povysávajte alebo utrite podlahu, aby ste odstránili
prach a/alebo všetky voľné častice.

Rad MasterTop 1326

Ucrete systémy

Pokyny na čistenie a údržbu

Pre správny postup čistenia a údržby zvážte nasledujúce
odporúčania.

Rad MasterTop 1324

*
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▪ Pomer riedenia: MasterTop CLN 50 / 70 sa musia riediť
vodou pri dodržaní pomerov uvedených v tabuľke 2 a na
etikete produktu. Po zriedení naneste materiál na
podlahu a pred odstránením nechajte pôsobiť 2 minúty.
V prípade zažratých nečistôt naneste neriedený produkt
priamo na znečistenie, očistite handričkou z mikrovlákna

alebo mopom a odstráňte. V prípade náhodného úniku
produktu na podlahu ho nenechávajte dlho pôsobiť, vždy
ho odstráňte, aby ste predišli trvalým škvrnám
a vyblednutiu farieb.
▪ Pomôcky na čistenie: na manuálne pravidelné čistenie
používajte utierky z mikrovlákna. Na hĺbkové čistenie na
exponovaných miestach používajte mechanické
nástroje, ako sú umývacie automaty. Vždy noste vhodný
ochranný odev, pretože produkt môže znečistiť vaše
oblečenie
▪ Frekvencia a intenzita čistenia: v obytných
priestoroch je manuálne čistenie vhodné na bežné
čistenie, na periodické čistenie sú vhodné mechanické
prístroje napr. umývacie automaty. Intenzita čistiacich
operácií by sa mala zvýšiť v prípade podláh s drsným
povrchom, ktoré sú vystavené silnému znečisteniu
a frekventovanej premávke.

= vhodné a odporučené
*MasterTop CLN 50 sa môže používať na všetky systémy Ucrete
denne a šetrne aplikovať lokálne na najodolnejšie znečistenia.

Výhody MasterTop CLN 50/70
▪ Úspora nákladov: nižšie zachytávanie nečistôt vďaka
tomu, že obidva čistiace prostriedky nezanechávajú
škvrny, penu alebo zvyšky, čím sa znižujú všeobecné
požiadavky na čistenie a náklady.
▪ Univerzálne použitie: vhodné pre rôzne požiadavky
napodlahy.
▪ Spĺňajú najvyššie hygienické štandardy: vhodné
na použitie v budovách s vysokými hygienickými
požiadavkami, ako sú nemocnice, školy, jedálne.
▪ Schválené pre potravinársky priemysel: obidva
čistiace prostriedky sú vhodné na použitie
v potravinárskom priemysle a pri výrobe nápojov.
▪ Zlepšujú vizuálny dojem: čistením bez zanechania
zvyškov filmu alebo mydla pomáhajú tieto čistiace
prostriedky udržiavať originálny vzhľad a dojem
z podlahy počas dlhej doby.

Ďalšie informácie o požadovanej aplikačnej metóde
a riedení čistiacich prostriedkov MasterTop nájdete
v príslušných technických listoch.

Frekvencia čistenia a spotreba energie

Komfortné podlahové systémy

Odolné podlahové systémy

Frekvencia čistenia

Bežné: jeden až trikrát týždenne
Periodické: raz za týždeň

Bežné: jedenkrát týždenne
Periodické: raz za mesiac

Pomer riedenia*

Riedený vodou v pomere 1 : 20 až 1 : 30

Neriedený alebo riedený vodou v pomere 1 : 1

Pomôcky na čistenie

Bežné: mop z mikrovlákna a mäkké pady
Periodické: disky alebo kefy

Bežné: mäkké pady
Periodické: disky alebo kefy

Metóda čistenia

Bežné: mäkké pady
Periodické: disky alebo kefy

Bežné & Periodické:
mechanické vysokotlakové čistenie

*NEPRIDÁVAJTE do zriedeného roztoku žiadny ďalší prostriedok, pretože by mohlo dôjsť k reakcii.
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Master Builders Solutions
Pod značkou Master Builders Solutions spája naša
spoločnosť svoje odborné znalosti a vyvíja riešenia
pre novú výstavbu, údržbu, opravy a renovácie stavieb.
Master Builders Solutions predstavuje viac ako 100 rokov
skúseností v stavebníctve. Know-how a skúsenosti
stavebných odborníkov z celého sveta tvoria jadro
Master Builders Solutions. Kombinujeme správne prvky
z našej škály produktov s cieľom vyriešiť vaše konkrétne
stavebné výzvy.
Spolupracujeme naprieč odbornými oblasťami a regiónmi
a čerpáme zo skúseností získaných z nespočetných
stavebných projektov na celom svete.
Na vývoj inovácií, ktoré ktoré vám pomôžu dosiahnuť
vyššiu úspešnosť a budú viesť k udržateľnej výstavbe
používame globálne technológie Master Builders Solutions
a naše znalosti miestnych požiadaviek v oblasti
stavebníctva.

Naše rozsiahle portfólio
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Prísady do betónov
Prísady do cementov
Chemické riešenia pre podzemné stavby
Hydroizolácie
Tesniace hmoty
Oprava a ochrana betónov
Zálievkové hmoty
Vysokoodolné podlahy

