
        Návod na ošetřování a čištění 
 

pro suché čištění koberců 
 

 

CARPETLIFE – SYSTÉM SUCHÉHO ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 
 

 
 

Oblasti použití 
 

Textilní podlahoviny a konstrukce choulostivé na vlhkost a také typy odolné vůči vlhkosti. Obzvláště vhodný 
systém pro volně položené, fixované nebo napínané koberce, koberce lepené vodou rozpustnými lepidly a také 
pro zdvojené podlahové konstrukce nebo při kladení na podklady citlivé na vlhkost (OSB desky, MDF desky apod.). 
Vhodné pro střižené vlákno ze všech syntetických vláken do výšky vlasu 10 mm, pro krátké smyčkové koberce. 
Není vhodné pro hrubé velké smyčky, shag a koberce z kokosu, juty, mořské trávy, rýžové slámy, papíru a bavlny. 
Použití na vpichované koberce, Kugelgarn, berber, vlnu a sisalové koberce je možné, ale musí být nejprve na 
vhodném místě odzkoušena odolnost konkrétního typu v konkrétním objektu. V případě nejasností kontaktujte 
naše technické poradenství. 
 
Zásadně je vždy nutné odzkoušet na nenápadném místě odolnost barev koberce a jeho konstrukce na 
mechanickou činnost kartáčů používaných strojů. 
 

Stroje a produkty 
 

 

Vysátí koberce Zapracování čističů 

 

Carpetlife – kartáčový vysavač Multi Clean 350 + válcové kartáče 
 
Kartáč bílý - měkký 
Kartáč modrý - střední 
Kartáč hnědý - tvrdý 

 

 
Sprejový předčistič 

 
Hrubý čistící granulát 

 

Fresh Up 2v1 
 
Balení: 500 ml, 5 litrů 

Carpetlife prášek 
 
Balení: 1 kg, 10 kg 

 

 
Odstraňování skvrn 

 
Odstraňování skvrn 

 

Fleckenspray R  
 
Balení: 200 ml 

Fleck & Weg 
 
Balení: 100 ml, 400 ml 
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Pracovní postup 

 
1. Koberec důkladně vysát kartáčovým vysavačem (příčně a podélně). 
 

2. Silně znečištěná místa (např. vychozené cestičky) nasprejovat pomocí produktu Fresh-Up 2 v 1 (namlžit), ale 
nepromáčet. 

 

3. Carpetlife-prášek dobře promíchat. Stejnoměrně posypat především na znečištěná místa a strojem Multi 
Clean 350 (případně strojem Carpetlife Profi 350 – předchozí model) osazeným válcovými kartáči vhodnými 
pro čištěný druh koberce důkladně vmasírovat. Tvrdost kartáče zvolte podle následujícího návodu v tabulce. 
Dbejte také na to, že rozhodující při výběru kartáče je nejenom typ koberce, ale také intenzita znečištění. 
Pokud se na začátku čištění tvoří lemy a okraje ve vlákně, použijte měkčí kartáče.  Při čištění postupujte po 
úsecích, tzn. čistící prášek rozsypte na menší plochu a vmasírujte do vlákna. 

 

Typ koberce Válcové kartáče 
bílé (měkké) 

Válcové kartáče 
modré (střední) 

Válcové kartáče 
hnědé (tvrdé) 

Velur (syntetický)  X X 

Jemný velur (syntetický) X   

Tvarovaný velur (syntetický) X X  

Velur (vlna) X   

Smyčka (syntetická)  X X 

Smyčka (vlna) X   

Berber, Smyčka (syntetická)  X X 

Berber, Smyčka (vlna) X   

Měkký/vysoký vlas (např. 
Girloon) 

X   

Vpichované koberce 
Nadelvlies/Kugelgarn 

  X 

Sisal   X 

 
Důležitá upozornění 
Tento návod na ošetřování a čištění obsahuje všeobecné informace k udržení hodnoty a kvality podlahoviny, které byly odsouhlaseny s 
výrobci. Dbát také všech pokynů výrobce, které jsou uvedeny v jeho všeobecných informacích pro transport, kladení a údržbu. Předáním 
tohoto návodu na uživatele splňuje podlahářská firma svoji povinnost vůči zadavateli dle předpisů v normě DIN 18365. Pokud máte 
dotazy ke správnému ošetřování a čištění ostatních typů podlahovin, kontaktujte prosím naše technické poradenství nebo navštivte naše 
webové stránky www.dema-dekor.cz.  

 
Výrobce: 
CC-Dr. Schutz GmbH 
Holbeinstr. 17, D-53175 Bonn 
www.dr-schutz.com 
 
Výhradní partner pro ČR: 
DEMA DEKOR CZ s.r.o. 
Vídeňská 51, 669 02 Znojmo 
telefon:  +420 515 227 272 
e-mail:   office@dema-dekor.cz 
www.dema-dekor.cz 
          Vydáno: CC-11.16 
          Změna:  
          
Předchozí vydané návody na ošetřování a čištění ztrácejí touto verzí svoji platnost. 
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