bytové PVC
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IVC GROUP DOPORUČUJE
DESIGN
Přinášíme celosvětové trendy do Vašich domovů
a řešení pro každou místnost.
POKLÁDKA
Všeobecně známá snadnost pokládky
je zde umocňována mottem „Polož a choď“.
ÚDRŽBA
Jedinečná ochrana horní vrstvy PUR usnadňuje
Vaši pravidelnou péči o podlahovinu.
TEPELNÝ KOMFORT
Tepelně izolační vlastnosti Vám dovolí ponechat domácí obuv ve skříni.
ZVUKOVÝ KOMFORT
Redukce kročejového hluku potěší hlavně sousedy pod Vámi.

Systém řízení jakosti IVC Group byl auditován externí nezávislou certifikační institucí. Výsledek
šetření vyústil v obdržení certifikátu ISO 9001 : 2008 Certifikát pro „vývoj, výroba, prodej a dodávka
podlahovýc krytin. Tento certifkát ISO 9001 potvrzuje jak IVC Group, tak i jejim zákazníkům
prominentní roli, kterou tito zákazníci, výrobky a služby získají naší politikou.
* IAG testivací program IVC Group potvrzuje, že podlahoviny jsou klasifikovány jako A+ nejnižší
kategorie emisních limitů dle Francouzských regulí z 25/03/2012.
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PRŮŘEZ MATERIÁLEM
Konstrukce podlahy
1. Ochranná PU vrstva
2. Nášlapná vrstva

3. Design výrobku
4. HD technologie tisku
5. Stabilizační mřížka
6. Kompaktní pěna
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Scarlet 536
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Třída zátěže: EN 685

Typ podlahy: PVC podlaha

41

32
celková tloušťka: 3,40 mm

krokový útlum: ISO 717 16 dB

tloušťka nášlapné vrstvy: 0,40 mm

podlahové topení: vhodné

délka role: 25 m
šířka role: 2, 3 a 4 m

chemická odolnost: velmi dobrá

hmotnost: 2,55 kg/m2

požární klasifikace: EN 13501-1

kolečkové židle: ano

protiskluznost: DIN 51130
DS

R10-R11*

EN 14041 06

*

Záruka se vztahuje na výrobní vady a na předčasné opotřebení způsobené standardním užíváním.
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NOVÉ DEKORY
6

Maranello 87

PŘEHLED DEKORŮ

Maranello 32
2, 3 a 4 m

NOVÉ DEKORY

Maranello 87
2, 3 a 4 m

Ilustrační foto
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Allure 562
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PŘEHLED DEKORŮ

Cambrai 291
2, 3 a 4 m

Tavel 598
2, 3 a 4 m

NOVÉ DEKORY

Cambrai 253
2, 3 a 4 m

Allure 562
2, 3 a 4 m

Ilustrační foto
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Allure 569
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PŘEHLED DEKORŮ

Cambrai 234
2, 3 a 4 m

Tavel 530
2, 3 a 4 m

NOVÉ DEKORY

Allure 569
2, 3 a 4 m

Ilustrační foto
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Scarlet 585
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PŘEHLED DEKORŮ

Scarlet 502
2, 3 a 4 m

Scarlet 536
2, 3 a 4 m

Scarlet 585
2, 3 a 4 m

Ilustrační foto
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Alba 592
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PŘEHLED DEKORŮ

Alba 592
2, 3 a 4 m

Botticelli 537
2, 3 a 4 m

Bolivia 543
2, 3 a 4 m

Ilustrační foto
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NÁVOD NA ÚDRŽBU
Dr. Schutz
1. Preventivní opatření
Dobře zvolené a dimenzované čistící zóny nebo rohože zachytí maximální množství vnášených nečistot. Ideální velikost pro objekt
na minimálně 3-4 kroky. Zóny udržujte v čistotě. Pohyblivý nábytek opatřete vhodnými kluzáky, podložkami nebo kolečky.
2. Čištění po pokládce
Po pokládce proveďte první čištění - odstranění všech zbytků výrobních a montážních nečistot. Použijte CC-PU-čistič zředěný s vodou v poměru 1:10.
Při nepatrném znečištění je možné tuto koncentraci zvýšit podle stupně znečištění. Čistící roztok naneste stejnoměrně na podlahu, nechejte 10 minut
působit, poté povrch vydrhněte ručně nebo jednokotoučovým strojem. Použijte kartáč nebo červený pad. Rozpuštěné nečistoty odsajte vysavačem
na vodu a povrch přemyjte čistou vodou až do úplného odstranění všech zbytků čistícího roztoku.
3. Běžné čištění a ošetřování
3.1 Odstraňování prachu
Odstraňování volně ležícího prachu a nečistot provádějte vlhkým mopem.
3.2 Manuální nebo strojové mokré čištění
Pro odstranění přilnutých nečistot použijte CC-PU-čistič zředěný v poměru 1:200 s vodou a plochu vytírejte ručně vhodným mopem
(např. CC-Quick-Step) nebo přemyjte čistícím automatem. V prostorech, ve kterých je nutné pravidelně provádět plošné desinfekční čištění,
používejte CC-Desinfekční prostředek koncentrát.
3.3 Mezistupňové čištění
Na odolné, ulpívající nečistoty použijte intenzivní čištění roztokem CC-PU-čističe a vody v koncentraci, která odpovídá stupni znečištění plochy
(např. 1:50 až 1:100). Čištění provádějte kartáčem, čistícím automatem nebo sprejovou metodou.
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NÁVOD NA ÚDRŽBU
4. Odstraňování skvrn a rýh od gumových podpatků
Tvrdošíjné skvrny a rýhy od gumových podpatků odstraníte neředěným CC-PU-čističem za pomoci hadříku nebo jemného bílého padu.
Na závěr místo přemyjte čistou vodou. Skvrny odstraňujte pokud možno neodkladně, neboť některé typy skvrn při zestárnutí do povrchu migrují
a jejich úplné odstranění je poté velmi obtížné nebo nemožné.
5. Základní čištění
Základní čištění se provádí v tom případě, že není možné, obzvláště odolné nečistoty a usazeniny, odstranit běžným nebo mezistupňovým čištěním
nebo pokud je nutné připravit podlahovinu pro sanaci opotřebeného povrchu CC-PU-ochrannou vrstvou.
Pro základní čištění použijte CC-Základní čistící přípravek R v koncentraci až 1:5 s vodou. Roztok naneste na podlahu, nechejte 10-15 minut působit,
poté celou plochu intenzivně vydrhněte jednokotoučovým rotačním strojem CC-SRP se zeleným padem. Pokud nebude následovat ošetření nebo
oživení povrchu, použijte červený pad nebo kartáč. Rozpuštěné nečistoty odsajte vysavačem na vodu a celou plochu důkladně zneutralizujte čistou,
pokud možno teplou vodou, až do úplného odstranění nečistot a zbytků čistícího roztoku.
6. Oživení povrchu
Po základním čištění může provést ošetření - oživení povrchu ochranným nátěrem. Použijte produkt dle konkrétního zatížení podlahy.
Byty, domácnosti nebo kanceláře bez veřejného provozu: CCMat-3000PU nebo CC-Lesk-3000PU.
Objekty, veřejné prostory, kanceláře s veřejným provozem: CC-Secura-tvrdá ochranná vrstva nebo CC-SG Lesk-tvrdá ochranná vrstva.
Aplikaci provádějte přesně dle předpisu v technickém listu produktu, který najdete ke stažení na www.vpodlahy.cz.
7. Proaktivní dlouhodobá ochrana / sanace PUR-povrchu
Tento krok slouží k renovaci poškozeného nebo dlouhým používáním opotřebeného povrchu podlahoviny. Pomocí produktu CC-PU-ochranná vrstva
(extramatná, matná, lesklá) se doplňuje permanentní polyuretanový nátěr na povrch podlahoviny. Před aplikací musí být provedeno strojové základní
čištění a mechanická příprava povrchu. Práce musí provádět odborně vyškolená firma. Kontaktujte svého dodavatele.
8. Udržení hodnoty ve speciálních objektových prostorách
Pokud bude podlahovina použita do speciálních prostor, kde je nutné ji chránit před vlivy zabarvení, např. ošetřovny lékařů, kadeřnické salóny,
autosalony (např. kvůli minimalizování zabarvení povrchu vlivem barevných substancí jako dezinfekce na poranění, barvy na vlasy, změkčovadla),
kontaktujte naše technické poradenství.
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PŘEHLED DEKORŮ
NOVINKA

Maranello 32
2, 3 a 4 m

NOVINKA

NOVINKA

Maranello 87
2, 3 a 4 m

NOVINKA

NOVINKA

Cambrai 291
2, 3 a 4 m

NOVINKA

NOVINKA

Tavel 598
2, 3 a 4 m

NOVINKA

Cambrai 253
2, 3 a 4 m

NOVINKA

Allure 562
2, 3 a 4 m

Cambrai 234
2, 3 a 4 m

Tavel 530
2, 3 a 4 m

Allure 569
2, 3 a 4 m

Scarlet 502
2, 3 a 4 m

Scarlet 536
2, 3 a 4 m

Scarlet 585
2, 3 a 4 m

Alba 592
2, 3 a 4 m

Botticelli 537
2, 3 a 4 m

Bolivia 543
2, 3 a 4 m
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www.vpodlahy.cz

