
Jak často mám podlahu 
čistit a ošetřovat?

Při běžném znečištění 
cca každé 2 týdny

Při silném znečištění 
podle potřeby

Při prvním ošetření, 
poté 1-2 x ročně

Podle namáhání podlahy 
asi každé 1-2 roky

S produkty od společnosti tilo
je péče o podlahu radost!

S produkty od společnosti
tilo je čištění hračkou!

U péče o podlahu platí: Vše s mírou a účelně!
Vaše podlaha vám leží u nohou a musí proto vydržet vysokou zátěž. 
Dopřejte jí jako váš dík občas trochu té péče.

Proč musím o svou podlahu pečovat?
Abych ji chránil! Stejně jako lidská kůže, potřebuje i podlaha čas od času nějakou péči. 
S každým dalším použitím se ochranná vrstva podlahy, když nic jiného, tak minimálně 
opotřebovává. Díky péči ji opět obnovíte. Podlaha zůstane dlouhou dobu odolná a 
zachová si svůj pěkný vzhled.

Jaký ošetřující prostředek je ten správný?

 Prostředek RYCHLÁ PÉČE, pokud je podlaha nově položená.
 Poté používejte prostředek RYCHLÁ PÉČE tak 1-2 x ročně.

 Po použití prostředku INTENZIVNÍ ČISTIČ nebo asi každé 1-2 roky, 
 pokud to podlaha vyžaduje (např. když má vymytý vzhled), je vhodný 
 prostředek INTENZIVNÍ PÉČE. 

U čištění platí: Méně je více! 
Pro vaši podlahu byste vždy měli zvolit tu nejšetrnější formu čištění a používat vhodné čisticí 
prostředky - s produkty od společnosti tilo je to hračka.

A proč nepoužít čisticí prostředky z drogerie?
Protože mohou povrch podlahy poškodit. Čisticí prostředky od společnosti tilo jsou perfektně 
sladěny s jejími vlastními produkty.

Jaký čisticí prostředek je ten správný?
 
 Obecně platí: Nejlepší je nejprve vždy čištění na sucho! Často stačí podlahu 
 zamést nebo vysát. To jsou ty nejšetrnější způsoby čištění.

 Pokud zametení nebo vysátí podlahy nestačí, použijte nejprve prostředek 
 PODLAHOVÉ MÝDLO (použití cca každé 2 týdny).

 Prostředek INTENZIVNÍ ČISTIČ použijte pouze při silném znečištění 
 (např. u nesnadno odstranitelných skvrn, nebo nevzhledném zbarvení).
 Poté je však bezpodmínečně nutné ošetření prostředkem INTENZIVNÍ PÉČE!

Čištění a 
ošetřování

Máte ještě nějaké otázky?
www.tilo.com/maintenance-care
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Poté je nutné ošetření pros-
tředkem INTENZIVNÍ PÉČE!

SNADNO 

RYCHLE

UNIVERZÁLNĚ

tilo GmbH | Magetsham 19 | A-4923 Lohnsburg
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+ + Pro olejované 
podlahy

Pro lakované 
podlahy+ ++ 2 x 5 litrů 

teplé vody

+ ++ 2 x 5 litrů 
teplé vody

Podlahové mýdlo Intenzivní čistič Rychlá péče Intenzivní péče

Potřebujete:

321

Nikdy nenechávejte podlahu po delší dobu vlhkou nebo úplně mokrou!

Potah z mikrovlákna Modrý vyperte v pračce 
při teplotě 60 °C a příště znovu použijte.

!

ZAMETENÍ / VYSÁTÍ

Odstraňte hrubé nečistoty smetá-
kem nebo vysavačem.

Potřebujete:

321 4 5

PŘÍPRAVA ROZTOKU 
ČISTICÍHO PROSTŘEDKU

PODLAHOVÉ MÝDLO protřepej-
te a nalijte 50 ml (asi 2 malé pa-
náky) do kýble s 5 litry teplé vody.

NANESENÍ ROZTOKU 
ČISTICÍHO PROSTŘEDKU

Roztok čisticího prostředku 
nanášejte rozprašovačem, 
potah z mikrovlákna vymývejte 
v druhém kýblu (s čistou vodou). 
Opakujte krok 3.

PŘÍPRAVA ROZTOKU 
ČISTICÍHO PRO-
STŘEDKU

INTENZIVNÍ ČISTIČ 
protřepejte a nalijte cca 
0,5 litru do kýble s 5 
litry teplé vody.

NANESENÍ  
ROZTOKU ČISTICÍHO 
PROSTŘEDKU

Roztok čisticího prostředku 
nanášejte rozprašovačem, 
potah z mikrovlákna vymývej-
te v druhém kýblu (s čistou 
vodou). Opakujte krok 3.

VYTŘENÍ

Podlahu vy-
třete čistou 
vodou.

VYSUŠENÍ A
OŠETŘENÍ

Podlahu nechej-
te asi 4 hodiny 
vyschnout a 
poté ošetřete 
prostředkem IN-
TENZIVNÍ PÉČE.

Potřebujete:

321

VYČIŠTĚNÍ PODLAHY

Odsuňte nábytek ke straně.
Vyčistěte podlahu prostředkem 
PODLAHOVÉ MÝDLO a nechejte 
vyschnout (viz návod k použití 
prostředku PODLAHOVÉ 
MÝDLO).

OŠETŘENÍ PODLAHY

Prostředek RYCHLÁ PÉČE dobře protře-
pejte. U olejovaných podlah prostředek 
RYCHLÁ PÉČE rozprostřete na mop, u 
lakovaných podlah nalijte prostředek 
RYCHLÁ PÉČE přímo na podlahu. Poté 
jej rovnoměrně a v tenké vrstvě rozetře-
te po podlaze.

UŽITÍ PODLAHY

Počkejte 30 minut a užijte 
si podlahu! 

4x 0,5 l
30 min

Potřebujete:

321

VYČIŠTĚNÍ PODLAHY

Odsuňte nábytek ke straně.
Vyčistěte podlahu prostřed-
kem INTENZIVNÍ ČISTIČ a 
nechejte vyschnout (viz návod 
k použití prostředku INTEN-
ZIVNÍ ČISTIČ).

OŠETŘENÍ PODLAHY

Prostředek INTENZIVNÍ PÉČE dobře 
protřepejte. U olejovaných podlah pro-
středek INTENZIVNÍ PÉČE rozprostřete na 
mop, u lakovaných podlah nalijte prostře-
dek INTENZIVNÍ PÉČE přímo na podlahu. 
Poté jej rovnoměrně a v tenké vrstvě ro-
zetřete po podlaze.

UŽITÍ PODLAHY

Už jen po 6 hodinách lze po 
podlaze chodit, po 24 hodi-
nách už je zcela vytvrdnutá a 
lze ji plnohodnotně zatěžovat. 
Nyní si můžete podlahu plně 
užít!

6 Std

ZAMETENÍ 
/ VYSÁTÍ

Odstraňte 
hrubé nečis-
toty smetá-
kem nebo 
vysavačem.

+ + Pro olejované 
podlahy

Pro lakované 
podlahy

Nikdy nenechávejte podlahu po delší dobu vlhkou nebo úplně mokrou!

Potah z mikrovlákna Modrý vyperte v pračce 
při teplotě 60 °C a příště znovu použijte.

!
S nanášením příliš nešetřete, abyste zabránili vzniku šmouh. 
U velkých ploch pracujte po menších úsecích a vždy proveďte kompletní cyklus 
z mokra do sucha. Použití při běžné vlhkosti vzduchu a pokojové teplotě.

Potah z mikrovlákna Modrý / Žlutý vypláchněte, vyperte v pračce při teplotě 
60 °C a příště znovu použijte.

!
Zde si můžete 
prohlédnout 
příslušné VIDEO.

Zde si můžete 
prohlédnout 
příslušné VIDEO.

Zde si můžete 
prohlédnout 
příslušné VIDEO.

Zde si můžete 
prohlédnout 
příslušné VIDEO.!

S nanášením příliš nešetřete, abyste zabránili vzniku šmouh. 
U velkých ploch pracujte po menších úsecích a vždy proveďte kompletní cyklus 
z mokra do sucha. Použití při běžné vlhkosti vzduchu a pokojové teplotě.

Potah z mikrovlákna Modrý ponořte do vody, nechejte vyschnout na čerstvém 
vzduchu poté zlikvidujte se zbytkovým odpadem.
Potah z mikrovlákna Žlutý vypláchněte, vyperte v pračce při teplotě 60 °C a 
příště znovu použijte.

!


