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Ważne:

Produkty Omnisports są wykańczane fabrycznie za pomocą innowacyjnej techniki Topclean X-trem performance
(XP™). Topclean XP™ to obróbka poliuretanem retykulowanym promieniami UV, wzmacnianym cząstkami
mikrokorundu, które dają doskonałą odporność na ścieranie.
Zwracamy uwagę, że należy postępować dokładnie według zasad konserwacji, aby zapewnić użytkownikowi
końcowemu najlepszą funkcjonalność podłogi.
W przeciwnym razie Tarkett Sports nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne uszkodzenia na skutek niewłaściwej
konserwacji.

Porady ogólne

 Gracze muszą mieć odpowiednie obuwie na białej
podeszwie przeznaczone do sportów halowych.
 Przy wejściu na salę gimnastyczną należy umieścić
wycieraczki.
 Maty te mogą się składać z różnych materiałów,
które wyłapują wilgoć, brud, kurz,
 Część z siatki, która pozwala usunąć żwir, cząstki
ziemi, itp.
 Część syntetyczna, usuwająca brud z podeszwy,
część tekstylna, przeznaczona do wchłaniania
wilgoci.

Czyszczenie codzienne

 Polega na usuwaniu brudu i kurzu poprzez
zamiatanie lub odkurzanie.

Czyszczenie ogólne

 Czyszczenie maszynowe: stosowanie
automatycznej maszyny czyszczącej wyposażonej
w białe miękkie szczotki lub pady.

 Zalecana maszyna czyszcząca: Rotowash B60,
wyprodukowana przez Rotowash Company.
 Najlepszy jest neutralny środek do czyszczenia
podłóg (pH 7 do 9, roztwór 1-2%), rekomendujemy:
 Trophy firmy Tana.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub wyjaśnień należy
skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Tarkett w celu
uzyskania dalszych informacji.

Czyszczenie okresowe

Okresowe czyszczenie można wykonywać za pomocą
maszyny czyszczącej, takiej jak Rotowash B60,
wyposażonej w nylonowe szczotki lub każdej innej
maszyny z czerwonym padem. Zaleca się użycie
środka czyszczącego Tanex Trophy o roztworze 10%.
Uwaga: Postępuj zgodnie z instrukcją producenta
środka chemicznego.

Usuwanie plam
 W przypadku wylania jakiegokolwiek płynu, należy
go szybko zetrzeć, a następnie zmyć czystą wodą.
 W przypadku uporczywych plam na podłodze (na
przykład żywicy piłkarzy ręcznych), słupkach,
siedzeniach, itd. rozpyl roztwór 20% Dynatech
Trophy, zostaw na minutę i przetrzyj czystą
szmatką
Uwaga: Postępuj zgodnie z instrukcją producenat
środka chemicznego.

Wydarzenia pozasportowe
 Organizując wydarzenia pozasportowe (wystawy,
koncerty, itp.) na hali sportowej, konieczna jest
ochrona nawierzchni.
 Tarkett oferuje wybór wykładzin ochronnych, takich
jak: Protectiles i Touchdown.
 Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z
naszymi przedstawicielami handlowymi lub ze
swoim sprzedawcą produktów Tarkett.

Zachowanie pod wpływem dużego obciążenia


Przed wprowadzeniem ciężkiego sprzętu należy osłonić nawierzchnię sportową – na całym obszarze, po którym
sprzęt będzie się poruszał – za pomocą podwójnej warstwy 19 mm sklejki, deski te powinny być ułożone jedna na
drugiej, oprócz spojeń. Taka metoda zmniejszy nacisk na podłogę (rozłożenie ciężaru) i nie dopuści do przebicia
wykładziny.

Druga warstwa sklejki
Pierwsza warstwa sklejki

Brak powtarzanie łączeń

UWAGA ! NIE STOSOWAĆ:

 Benzyny, toluolu, acetonu, tetrachloroetenu, rozcieńczalnika, oleju, wosku ani silnych proszków do szorowania.
 Czarna guma (podkładki pod nogami siedzeń, ławek, itp.) może spowodować trwałe odbarwienia i nie
powinna być stosowana.
 W razie wątpliwości przykryj podłogę za pomocą kawałka dywanu, kartonu lub podobnego
materiału.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub wyjaśnień należy
skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Tarkett w celu
uzyskania dalszych informacji.

