Návod k údržbě a ošetření podlah TopStone,

Záruční podmínky
Údržba a Metody čištění
Údržba lze nejlépe srovnat s celoplošným čištěním průmyslových podlah, tzn. dle potřeby
očistit mokrou cestou vlhkým mopem nebo průmyslovým přístrojem na čištění podlah.
Nečistoty způsobené rozlitím tekutin jakéhokoliv charakteru nejlépe očistit teplou vodou a
kartáčem, příp. houbou opakovat. V případě potřísnění podlahy chemikáliemi nad uvedené
chemické zatížení je nutné ihned tyto chemikálie odstranit a povrch neutralizovat – i při
krátkodobé expozici je možná změna barvy.
Pravidelná údržba:
Pro čištění lze použít běžně dostupné neabrazivní čistící prostředky dle doporučení jejich
výrobců a neabrazivní čistící stroje, ale současně je vhodné jejich účinnost a vliv na podlahu
předem na malé skryté ploše odzkoušet.
Pro čištění lze použít čistou netlakovou vodu běžné teploty.
Pro čištění lze použít nízko tlakovou vodu do teploty + 40˚C u které je ale vhodné její účinnost
a vliv na podlahu předem na malé skryté ploše odzkoušet.
Doporučujeme dodržet mechanické, tepelné, chemické a další parametry uvedené
v materiálových listech.
Ošetření systému TopStone
V případě poškození podlahy jako je např. proražení, trhlina, hluboké rýhy, popálení
apod. či poškození jiného typu, je vhodné neodkladně o této skutečnosti informovat
realizátora podlahy a rychlou opravou eliminovat rozsáhlejší defekty.
Záruční podmínky
Povrch musí být používán ke stanovenému účelu. Nesmí být mimořádně mechanicky
namáhán, úmyslně poškozován a neodborně ošetřován nevhodnými přípravky. Při realizaci
povrchu musí být dodržen technologický postup stanovený výrobcem,
Záruka se nevztahuje zejména na vady vzniklé nesprávným nebo nevhodným užíváním,
mechanickým poškozením, neodbornou manipulací a péčí, dále na vady mající původ ve
skrytých vadách podkladních vrstev, utržení v podkladní
vrstvě , poklesu (praskání) staveb, nebo jejich částí způsobených vyšší mocí a z jiných
důvodů, za které není prodávající odpovědný. Záruka se rovněž nevztahuje na běžné
opotřebení, na mírné změny barevnosti.
Záruční doba
24 měsíců na dodávku včetně pokládky povrchu firmou TOPSTONE nebo certifikovanou
realizační firmou, obchodním partnerem.
Doba expirace materiálu je vyznačena na etiketě jednotlivých balení.
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