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Nomad Terra 

Postup čištění a údržby 
 

Následující podrobné pokyny zajistí nejlepší účinnost vaší rohože. Četnost čištění musí být přizpůsobena 

podmínkám provozu a typu znečištění. Jejich dodržování je nutné pro bezproblémové fungování rohože pro 

dobu její životnosti. Pokud nebudou tyto podmínky dodržovány nelze dodržet záruku poskytnutou při prodeji 

rohože. 

 

Uvědomte si, že vhodná a pravidelná údržba: 

- prodlouží životnost rohože, protože snižuje brusné působení nečistot; 

- zvýší efektivitu, protože zabrání vnášení nečistot z rohože do budovy; 

- udržuje dobrý vzhled a přispívá k dobrému image budovy. 

 

1. Denní čištění 

(nutné) 

Rohož pravidelně vyklepejte. Luxujte nebo vymetejte zapuštěnou prohlubeň pod 

rohoží Nomad™ Terra bez podkladu. Tento úkon má zásadní význam. Srolujte 

polovinu rohože a vyluxujte nebo vymeťte prostor pod ní. Totéž proveďte na druhé 

polovině. 

Udržujete-li rohož Nomad™ Terra s podkladem srolujte ji a vyklepejte mimo místo 

její běžného uložení. Pokud jsou pod rohoží nečistoty, zameťte je nebo setřete 

vlhkým mopem. Nehte místo uschnout a rohož položte na její místo 
 

2. Pravidelná údržba 

(nutná) 

Každé dva týdny rohož řádně propláchněte tlakovou vodou. Před tímto úkonem 

rohož vyklepejte. Čistění tlakovou vodou provádějte na místě mimo standardní 

uložení rohože. Rohož nehte řádně vyschnout před opětovným vystavení provozu.  
 

3. Hloubkové 

regenerační čištění 

(nepovinné)  

Každé tři měsíce (četnost je závislá na stupni znečištění) nebo v případě, že není 

prováděno pravidelné dvoutýdenní čištění tlakovou vodou, se musí provádět 

hloubkové čištění detergentem. Doporučený postup: 

 Rohož srolujte a vyjměte. 

 Vyklepejte hrubé nečistoty z rohože. 

 Na rohož aplikujte běžný čistící prostředek vhodný pro čištění rohoží. Abyste 

dosáhli nejlepších výsledků, použijte detergent s teplou vodu (do 50 °C). 

 Rohož řádně propláchněte čistou vodou, aby jste odstranili nečistoty ukryté 

uvnitř rohože. 

 Rohož přehoďte přes tyč s kulatou hranou a nehte vykapat. 

Rohož vraťte na místo až po řádném vyschnutí! 
 

4. Lokální čištění 

(nutné) 

Každý den je nutné odstranit žvýkačky, aby se zabránilo rychlému ucpání rohože a 

potížím s pozdějším odstraňováním. Doporučený postup: 

 Pokud jsou měkké, opatrně je oddělte od rohože. 

 Pokud jsou ztvrdlé, narušte je speciálními chemikáliemi (aerosoly). 

Lokální čištění je nutné v případě náhodně vytvořených skvrn při rozlití kapalin. 

Skvrny vyčistěte s použitím čisticího prostředku odpovídající charakteru skvrny. 

Použití jednotlivých čistidel konzultujte s Vaším dodavatelem rohože! 

 Čištěné místo propláchněte čistou vodou a odstraňte tak čistící prostředek. 

Před otevřením prostoru pro veřejnost nechte rohož vyschnout! 
 

 


