
MONEL – čisticí prostředek, speciálně vyvinutý 
pro podlahové krytiny Marmoleum®, Artoleum® a Novilon®

Doporučená maloobchodní cena:
Láhev Forbo Monel 1 litr 199 Kč vč. DPH
Láhev Forbo Monel 2,5 litrů  399 Kč vč. DPH
Kanystr Forbo Monel 10 litrů 1178 Kč vč. DPH



Systém péče o podlahy Forbo 
Monel údržba v bytových prostorech 

Důvody údržby:
• Estetický – pro hezký vzhled
• Hygienický – prevence proti tvorbě bakterií a šíření mikroorganismů
• Životnost – prevence proti poničení podlahové krytiny tvrdými či ostrými částmi nečistot

Čištění po pokládce
Nově položenou podlahovou krytinu zbavte všech montážních zbytků a prachu zametením
a důkladným vysátím. Vytřete podlahu za pomoci mopu a přípravku Monel smíchaným
s vodou v poměru 50 ml na 10 litrů vody.Vytřenou podlahu nechte uschnout. Za pomoci mopu
s nízkým vlasem aplikujte tenkou vrstvu přípravku Monel smíchaným s vodou v poměru 
500 ml na 10 litrů vody rozetřením po celé podlaze.Takto ošetřenou podlahu nechte důkladně
vyschnout. Pro lepší efekt doporučujeme nanést kolmo k první vrstvě druhou vrstvu přípravku
Monel v poměru 500 ml na 10 litrů vody.V případě potřeby je možné, avšak nejdřív po 24 hodi-
nách, podlahu vyleštit lešticím strojem s bílým padem. Výsledkem bude jemně matný vzhled
podlahy.

Běžné denní čištění
• Vlhké čištění
Běžné čištění obnáší vysávání a vytírání mopem s pH neutrálním prostředkem Monel smícha-
ným s vodou v poměru 50 ml na 10 litrů vody.
• Odstraňování skvrn
Platí zásada, že skvrny se mají odstranit okamžitě, dříve než začnou vnikat do podlahoviny. Při
odstraňování skvrn postupujeme opatrně a šetrně, nejlépe povrch ošetříme vodou navlhče-
ným hadříkem nebo neředěným přípravkem Monel za pomoci zeleného padu až po použití
rozpouštědel. Rozpouštědla používáme jen v krajních situacích a to vždy raději po konzultaczi
s odbornou firmou na čištění podlahových krytin. Doporučujeme vyzkoušet odstranění skvrny
na méně viditelném místě.

Údržba a ošetření
Vzhledem ke stupni zatížení prostoru doporučujeme v určitých časových intervalech základní
čištění a ošetření povrchu podlahové krytiny. V závislosti na stupni zatížení a na způsobu běž-
ného čištění může tato situace nastat např. každých 12 měsíců. Staré ochranné vrstvy příprav-
ku Monel, těžko odstranitelné nečistoty a jiné usazeniny, které narušují vzhled povrchu, budou
odstraněny. K základnímu čištění použijte přípravek Monel smíchaný s vodou v poměru 50 ml
na 10 litrů vody, který naneste ve větším množství na podlahovou krytinu za pomoci mopu.
Lehce rozetřete po podlaze za pomoci zeleného padu a nechte cca 10–15 minut působit. Poté
podlahu zeleným padem nebo kartáčem důkladně vydrhněte a takto rozpuštěné nečistoty
beze zbytku odstraňte vysavačem na vodu nebo dobře savými hadry. Celou plochu podlahy
opakovaně vytřete větším množstvím čisté vody, až do úplného odstranění zbytku čisticího pří-
pravku kdy voda přestane „pěnit“. Za pomoci mopu s nízkým vlasem aplikujte tenkou vrstvu
přípravku Monel smíchaným s vodou v poměru 500 ml na 10 l vody rozetřením po celé podla-
ze.Takto ošetřenou podlahu nechte důkladně vyschnout. Pro lepší efekt doporučujeme nanést
kolmo k první vrstvě druhou vrstvu přípravku Monel v poměru 500 ml na 10 litrů vody. V pří-
padě potřeby je možné, avšak nejdřív po 24 hodinách, podlahu vyleštit lešticím strojem s bílým
padem. Výsledkem bude jemně matný vzhled podlahy.

Čisticí prostředek obsahuje méně než 
5 % neionogenních látek.
Skladujte mimo dosah dětí.
Při zasažení očí vypláchněte důkladně 
proudem čisté vody. Při požití 
vypláchněte ústa pitnou vodou,
nevyvolávejte zvracení 
a vyhledejte lékařskou pomoc. www.forbo.cz


