
 
 
ALTRO - Čištění a údržba podlah  
Instrukce pro správné užívání podlahovin ALTRO  
 
Podlahovina ALTRO je odolná prakticky proti všem chemikáliím, které nerozpouštějí PVC. 
Kyseliny a barvidla mohou však ovlivnit barvu, která má být vybrána vzhledem k této 
skutečnosti. Proto jakmile se vylije jakákoliv agresivní nebo neznámá látka, odstraňte ji 
pokud možno ihned!  
Povrch plastických podlahovin je poškozován ketony, tzn. benzenem, toluenem, acetonem, 
trichlorem a tetrachlorem. Vyvarujte se manipulaci s těmito látkami v prostorech s 
podlahovinou ALTRO!  
Podlahovinu ALTRO lze za normálního provozu použít za teplot v rozmezí -20°C ať + 60°C . 
Odolá také náhlému potřísnění horkou tekutinou nebo parou. Nedopalky cigaret a další 
tepelné zdroje o teplotách převyšujících 500°C poškodí při dlouhodobějším působení povrch 
podlahoviny.  
Z hlediska vtisku z důvodu bodového zatížení se podlahovina ALTRO velmi dobře vrací do 
původní polohy.  
Gumové konce na nohách nábytku nesmí být použity, jelikož způsobují trvalou změnu barvy 
(obarvení) podlahoviny. Vyvarujte se i styku s pryžovými pneumatikami, pokud se nejedná o 
nebarvící druh, jinak po parkování vozíků apod. v průběhu delší doby mohou rovněž vznikat 
neodstranitelné skvrny.  
Uhelný dehet a četné uhelné deriváty mění barvu PVC, nebo způsobí jeho zežloutnutí. Toto 
riziko nastává zejména tehdy, je-li před budovou čerstvě položená asfaltová či dehtová 
vozovka, resp. chodník. V tomto případě je nutné chránit podlahovinu před kontaktem se 
znečištěnou obuví.  
 
Instrukce pro správnou údržbu podlahovin ALTRO  
Podlahovina ALTRO je: 
-protiskluzová, oděruvzdorná, hygienická, příjemná pro chůzi, odolná vůči 
chemikáliím,snadno se čistí.  Aby tyto vlastnosti splňovala dokonale, musí být podlahovina 
ALTRO udržována v čistotě správným způsobem, který se liší podle jejího použitého typu, 
velikosti instalované plochy a zároveň podle povahy a intenzity provozu v daném prostoru.  
Protiskluzové podlahoviny ALTRO se ošetřují podle jejího použitého typu doporučenými 
postupy úklidu, které zahrnují ruční či strojní očistu pomocí neutrálních čisticích prostředků, 
vhodných pro krytiny z PVC. Leštící prostředky nebo prostředky pro dodatečné ošetření se 
obvykle nedoporučují, jelikož snižují odolnost povrchu ALTRA vůči klouzání (viz část: 
Použití leštících emulzí).  
Pro účinný a snadný úklid protiskluzového a otěruvzdorného povrchu krytin ALTRO je 
nezbytné používat moderní čistící prostředky v rozsahu uvedeném níže.  
Práci s úklidem si ulehčíte, budete-li dodržovat následující jednoduché pokyny:  
Vylije-li se jakákoliv agresivní látka, ihned ji odstraňte! Nenechat zbytečně dlouho působit 
nebo dokonce nechat zaschnout!  
Před začátkem mytí je nutné povrch podlahy důkladně zamést nebo vysát. 
Šmouhy od podpatků či jiných předmětů jednoduše vlhkou drsnější houbou z nylonu (tzv. 
padem) a případně i s čistícím práškem odstranit, ještě před samotným mytím.  
Před začátkem mytí veškerý vylitý olej nebo mastnotu utřít.  
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K ručnímu úklidu používejte dvou nádobových mopovacích vozíků se ždímačem a třásňový 
mop.  
K umývání používejte jen moderní, kvalitativně vhodné a účinné tekuté čistící prostředky - 
směsí neionogenních a anioaktivních tenzidů – v koncentracích doporučených výrobcem. 
Pozn.. u nás běžně používané čistící přípravky na podlahy, zalomené na bázi chlorovaných 
uhlovodíků apod. jsou pro moderní, snadný, účinný a vůči životnímu prostředí šetrný úklid 
zcela nevhodné! Díky obsahu bakteriostatu v podlahovině je možné snížit užívání 
dezinfekčních prostředků s obsahem chloru a pod. na minimum, což je přínosem zejména pro 
zdravotnická, ale i jiná zařízení.  
Dbát na to, aby Váš nástroj, zejména mop, byl čistý a aby jste používali vždy čistou vodu.  
 
Takto se čistí protiskluzová podlahová krytina ALTRO s pomocí:  
ruční techniky  
strojní techniky 
1.  
třásňovým mopem nebo plošným nylonovým čističem (padem) čistit. Dohlédnout na to, aby 
neutrální účinný čistící prostředek měl čas špínu rozpustit  
rotačním čistícím strojem se středně tvrdým nebo tvrdým kotoučem a neutrálním málo 
pěnivým čisticím prostředkem rozmyjte špínu a nechte několik minut působit  
2.  
vymopujte zbytky špinavé vody v kombinaci s dvounádobovým mopovacím vozíkem, (ev. 
vysajte odsávacím strojem)  
vysušit do sucha odsávacím strojem, nebo mopem a čistou vodou smýt a vytřít do sucha  
3.  
mopem a čistou teplou vodou smýt a setřít do sucha.  
ručně domýt obtížně přístupné plochy dle návodu na čištění s ruční technikou.  
 
DŮLEŽITÉ:  
• K úklidu povrchu ALTRO T20/IPT20 s nopy a ALTRO K35 s profilovaným povrchem 
místo plošného čističe použijte nylonový nebo polypropylenový kartáč.  
• K čištění podlahy ALTRO Prismatic Plus PP20 a ALTRO Impressionist IP20 II používejte 
středně tvrdý nebo tvrdý kotouč s polypropylenovými kartáči místo plošného čističe.  
U typu ALTRO Prismatic Plus PP20, který je určen pro nejširší použití na běžných pochozích 
plochách podlah, je možné ve většině případů uvedené způsoby redukovat na úkony shodné s 
moderním úklidem hladkých, neprotiskluzových vinylových podlahových krytin.  
Zajistěte, aby Váš úklidový personál dodržoval výše uvedené jednoduché, ale zásadní 
pokyny, na kterých závisí kvalita jejich práce. 
Doporučené způsoby úklidu v některých ze specifických prostředích:  
komerční kuchyně : Prostory, kde dochází ke značnému znečištění tuky, oleji apod., je možné 
podlahu čistit tlakovou čistou a teplou vodou.  
komunikace : V prostorech, kde nedochází ke znečištění tuky a oleji doporučujeme metody 
čištění, které jsou uvedeny v tabulce výše, ale dodržujte následující:  
- k odstranění letité špíny použijte tvrdý kartáč  
- u periodického čištění dosáhnete nejlepších výsledků použitím strojů s rotačním kotoučem.  
Uvedené specifické způsoby úklidu se obdobně využijí i v dalších, obdobných typech 
prostředí.  
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Použití leštících emulzí:  
Tam, kde není vyžadována maximální protiskluzovost, může být bezpečnostní podlahová 
krytina ALTRO udržována pomocí leštících emulzí způsobem obdobným u hladkých 
vinylových podlahovin. Jakkoliv toto ošetření redukuje nekluznost v dotyčných oblastech, je 
podlahovina ALTRO pro vlastníka objektu zárukou určité úrovně odolnosti proti smyku v 
každém případě. Odolnost krytiny ALTRO vůči opotřebení zůstává na zcela stejné úrovni.  
Takto ošetřené ALTRO čistěte stejně jako hladkou vinylovou podlahovinu v souladu s 
instrukcemi výrobce aplikované emulze za použití jím doporučeným přípravků.  
 
DŮLEŽITÉ:  
Bezpečnostní podlahoviny ALTRO by se neměly nikdy voskovat a leštit tam, kde jejich 
prostřednictvím má být zajištěna právě maximální protiskluzovost povrchu podlahy!  
Vosk nebo leštící emulze snižují nejen nekluznost, ale i účinek integrálního bakteriostatu 
bezpečnostní podlahoviny!  
 
Odstraňování skvrn  
Skvrny odstraňujte ihned, dokud jsou čerstvé. Po odstranění všech skvrn podlahu umyjte 
čistou vodou. Zbytek skvrn můžete pečlivě odstranit nylonovou houbou. Jestliže ani toto není 
účinné, můžete skvrny odstranit terpentýnem nebo petrolejem.  
 
Doporučené čisticí prostředky: 
 
K provádění správného úklidu bezpečnostních podlahovin ALTRO Vám doporučujeme 
používat prostředky těchto výrobců:  
 
Everstar s.r.o. , Bludovská 18, 787 01 Šumperk, tel.: +420 583 301 071, fax: +420 583 301 
089. Český výrobce čistících saponátových přípravků Star, vyráběných v licenci firmy STAR 
CLEANING MIRACLE, Inc., Michigan, USA.  
 
Eastmop s.r.o. , Legionářská 2832, 544 01 Dvůr Králové n. L., tel.: +420 499 321 170. Český 
výrobce ruční úklidové techniky (mopovacích vozíků, mopů, padů a dalších prostředků)  
 
K ä rcher , Za Mototechnou 1114/4, 155 00 Praha 5, tel.: +420 235 521 665, +420 800 182 
611. Vyrábí a dodává čistící kotoučové stroje. Veškerou poradenskou a servisní činnost 
zajišťuje SATTER s.r.o., Koněvova 2B, 130 00 Praha 3, tel.: +420 222 781 750. 
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