
Informace k     úklidu a údržbě rohoží firmy GAPA s.r.o.  

Rohož TOPWELL, TENWELL:
a) pryžový pásek pilka nebo kartáček   - nečistoty propadnou mezi segmenty na podlahu, odkud se po
srolování rohože vymetou nebo vyluxují.
b) pásek textil   – vsáknutá voda se odpařuje, pak stačí jen luxovat.
U té rohože, která je samonosná (Topwell 27), se může provádět i strojový úklid. To znamená, že po rohoži
mohou přejíždět i běžné úklidové stroje, používané v obchodních domech. V případě opotřebené lze pásky
vyměnit. Nové pásky si zákazník buď objedná u naší firmy v potřebném počtu a délce nebo rohož zašle do
naší dílny kde se rohož zrepasuje. Textilní pásky se k hliníkovému profilu lepí pomocí Chemoprenu 50 nebo
Alkaprenu.
Tlakové mytí  horkou vodou rohožím neublíží, naopak pro odstranění solných krystalových usazenin po
zimním období rohoži jenom prospěje.

Rohože SHATWELL, CLEANWELL, CATWELL, RINWELL, KOKOS , FANWELL:
Přestože jsou určeny zejména pro chůzi  osob, přiměřený pojezd jakýchkoliv vozíků  (i  vysokozdvižných
vozíků a osobních aut) rohoži neublíží.
Mechanické nečistoty je nutno pravidelně odstraňovat luxováním, aby nedocházelo k přílišnému naplnění
rohože, k přiléhání PP vláken a tím ke ztrátě funkce. Voda se sama odpařuje, v čase sněhových kalamit je
dobré i vodu mechanicky odsát (platí zejména pro obchodní domy). Silné znečistěné olejem se lehce odstraní
běžnými saponáty. Strojové vytepování po zimním období rohožím jenom prospěje.

Rohož OPENWELL
Je určena pro chůzi  osob a jízdu s nákupními  vozíky s max.hmotností  500 kg.  Nežádoucí  jsou pojezdy
s těžkými  břemeny  např.vysokozdvižné  vozíky,  manipulační  vozíky,  osobní  auta,  zmrzlinové  vozíky
s malým průměrem kol a jim podobné. Nahromaděné hrubé nečistoty, které z povrchu propadnou, zůstávají
uvnitř rohože. Rohož se sroluje, nečistoty se pouze smetou nebo vyluxují. Tlakové mytí horkou vodou rohoži
OPENWELL neublíží, naopak pro odstranění solných krystalických usazenin pro zimní období rohoži jenom
prospěje. V případě, že dojde k roztržení pryžového pásku, nebo k jinému poškození rohože, tuto vyčistěte a
zašlete do výrobního provozu Zásmuky k celkové opravě.

Rohož BRUSHWELL
Nahromaděné hrubé nečistoty, které z povrchu odpadnou, zůstávají mezi segmenty rohože. Rohož se sroluje,
nečistoty  se pouze  smetou nebo vyluxují.  Tlakové  mytí  horkou vodou  rohoži  BRUSHWELL neublíží,
naopak pro odstranění solných krystalických usazenin pro zimní období rohoži jenom prospěje.

Rohož LAWELL – povrch:
a)  pryžový pásek pilka – nečistoty  z povrchu rohože se odstraňují ručně i strojově, nečistoty propadlé mezi
     segmenty se po srolování rohože vymetou nebo vyluxují.
b)  pásek textil - vody se odpařuje, pak stačí jen luxovat.
U této rohože, která je samonosná, se může provádět i strojový úklid. To znamená, že po rohoži mohou
přejíždět i běžné úklidové stroje, používané v obchodních domech. V případě opotřebené lze pásky vyměnit.
Nové pásky si zákazník buď objedná u naší firmy v potřebném počtu a délce nebo rohož zašle do naší dílny
kde  se  rohož  zrepasuje.  Textilní  pásky  se  k hliníkovému  profilu  lepí  pomocí  Chemoprenu  50  nebo
Alkaprenu.  Tlakové  mytí  horkou  vodou  rohoži  LAWELL  neublíží,  naopak  pro  odstranění  solných
krystalových usazenin po zimním období rohoži jenom prospěje.

Rohož KARWELL, OKTAVA, JAGUÁR, DANWELL, PATROL
Je určena pro chůzi osob a přejezd aut s váhou do 2 tun.  Nahromaděné hrubé nečistoty, které z povrchu
odpadnou, zůstávají  v otvorech rohože.  Rohož vyluxujte nebo otočte  a  nečistoty vysypte. Tlakové  mytí
horkou vodou rohožím neublíží, naopak pro odstranění solných krystalických usazenin pro zimní období
rohoži jenom prospěje.
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