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Omnisports –
doporučená údržba

Sportovní produkty Omnisports jsou již ve výrobě ošetřeny inovativní technologií TopClean
X-Trem perfpormance (XP™). TopClean™ je povrchová úprava na bázi polyuretanu
s částečkami hliníku, které materiál chrání vůči opotřebení a zvyšují jeho odolnost.
Konečného zákazníka seznamte se správným způsobem údržby těchto produktů, jen tak se
dosáhne dlouhodobé životnosti a výborného vzhledu těchto sportovních povrchů.
Obecné doporučení:
-

hráči musí mít obuv s bílou podrážkou, určenou pro sálové sporty,

-

doporučujeme instalovat rohožky u vchodu do tělocvičny (Tarkett doporučuje např.
rohože Emco), tyto rohože mohou být různého provedení – na zbavení vlhkosti,
špíny, prachu, ....
o

část s roštem – zachytne štěrk

o

syntetická část – zachytne prach

o

textilní část – absorbuje vlhkost

Kontakt na výrobce rohoží Emco:
Emco France SAS - 8 rue des perrières Z.I.- 39700 Dampierre
Tel : +333 84 80 16 20/Fax :+333 84 80 16 21/E-mail: info@emco.fr

Denní péče:
Spočívá v odstranění prachu a drobného smetí – zametáním nebo vysáváním.
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Pravidelná péče:
K této údržbě se doporučuje použít strojové čištění – stroj s bílými měkkými kotouči nebo bílý
pad a neutrální čističe (pH 7 až 9).
Doporučujeme např. stroj Rotowash B60 (výrobce Rotowash).
Kontakt na výrobce:
Dynatech Trophy – Tana Professional : 3 Avenue du Canada - 91940 Les Ulis
Tél : +331 69 18 95 30 / Fax : +331 69 28 23 54 / Email : professionalfrance@werner-mertz.com
Jontec Asset – Johnson Diversey - johnsondiversey.com
Rotowash France : 41 rue du Mûrier - Equatop - 37540 St Cyr sur Loire
Tél : 02 47 41 11 10 / Fax : 02 47 41 00 15

Důležité: Vždy se řiďte doporučeními výrobce!

Pravidelná péče, obnovení matného povrchu:
Přeleštění materiálu bílým padem (1000 ot/min) obnoví opotřebované plochy. Pravidelná
péče může být prováděna pomocí čistícího stroje např. Rotowash B60 s nylonovými kartáči
nebo červeným padem a čistícím přípravkem (např. DYNATECH Trophy – 10% ředění
s vodou). Je také možné nanést přípravek na povrch materiálu, nechat 5 minut působit a
poté vysát.
Důležité: Vždy postupujte podle doporučení výrobce čistícího prostředku.
Odstranění skvrn:
Skvrny by měly být odstraněny co nejrychleji – k tomu použijte bílý čistý hadřík a vodu.
K vyčištění hůře odstranitelných skvrn použíjte speciální přípravky na skvrny např. spray
DYNATECH Trophy (ředění 20%), nechte působit 1 minutu a setřete.
Důležité: Vždy postupujte podle doporučení výrobce čistícího prostředku.
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V případě, že se na sportovním povrchu odehrávají nesportovní aktivity (výstavy, koncerty)
pokuste se sportovní povrchy chránit. Tarkett Sport navrhuje širokou škálu ochranných
krytin, např.:
-

Protec tiles (ochranné čtverce)

-

Gian tiles

-

Touchdown

Pro další informace o těchto produktech kontaktujte, prosím obchodního zástupce Tarkett.

Velké bodové zatížení – např. vysokozdvižný vozík, paletový vozík, atd.
Před tímto velmi vysokým bodovým zatížením by měly být sportovní povrchy chráněny,
doporučuje se např. rozložení hmotnosti díky položení desek z překližky, zabrání se tak
nevratnému poškození krytiny.

UPOZORNĚNÍ, NEPOUŽÍVEJTE:
Benzín, toluen, aceton, tetra chloroethene, ředidlo, olejový vosk a silné čistící prášky. Krytky
na sedačkách, sportovním nářadí atd. nesmí být z gumy – může způsobit trvalé odbarvení.
Pokud si nejste jisti složením těchto krytek, doporučujeme podložit kouskem koberce nebo
kartonu.
Informace uvedené v tomto dokumentu je pouze orientační. Jsou založeny na znalostech a
zkušenostech techniků Tarkett Sports.

3/3

