
NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU TABULÍ MULTIP

Obchodní  společnost  MULTIP  Moravia  s.r.o. dodává  školní  tabule  s  vysoce  kvalitním  keramickým  povrchem
POLYVISION (záruka na povrch 25 let) nebo vysoce kvalitním emailovým povrchem PREMIUM (záruka na povrch 10
let) nebo kvalitním emailovým povrchem (záruka na povrch 2 roky).

1) ŠKOLNÍ TABULE S KERAMICKÝM POVRCHEM
Naší firmou dodávané školní tabule mají dva typy keramického povrchu: a) pro psaní a kreslení křídou ; b) pro psaní
a kreslení popisovači nebo tekutou křídou.

1a) KERAMICKÝ POVRCH PRO PSANÍ KŘÍDOU
Tabule mají standardně zelenou barvu, ale dodáváme je i v jiných barvách. Pro psaní a kreslení používejte výhradně
bezprašné pevné nebo tekuté křídy MULTIP, které jsou vhodné i pro alergiky a astmatiky. 

Uvedení tabule do provozu
Po odborné instalaci tabule na určené místo (viz odstavec „Montáž tabule“) vyčistěte důkladně celý povrch pomocí
roztoku  FIXOPAL.  Jakmile  je  povrch  dokonale  suchý  (nikdy  nezavírejte  mokrá  křídla  tabule)  musíte  ho  tzv.
„nakřídovat“: Bílou křídou popište celou plochu a suchým měkkým hadříkem křídu rozmazávejte. Následně křídový
popis postupně stahujte  pomocí  speciální  stěrky,  dokud není  plocha úplně čistá.  „Nakřídování“ tabule je velice
důležité. Výrazně se zlepší kvalita následných mazání.

Běžná údržba tabule
Povrch tabule čistěte  zásadně nasucho pomocí speciální stěrky nebo pomocí jemné utěrky z mikrovlákna.  Suchá
metoda je základním způsobem běžné údržby povrchu tabule. 

Nepravidelná údržba tabule
V závislosti na intenzitě používání může docházet ke znečistění, které suchá metoda neodstraní. V takovém případě je
nutné suchou metodu doplnit o mokrou metodu, při které filc nebo utěrku namočíte do roztoku FIXOPALu a tabuli
umyjete (nikdy nezavírejte mokrá křídla tabule). Jakmile je povrch dokonale suchý musíte ho opět „nakřídovat“

1b) KERAMICKÝ POVRCH PRO PSANÍ  POPISOVAČI
Tabule mají standardně bílou barvu, ale dodáváme je i v jiných barvách. Pro psaní a kreslení používejte výhradně
stíratelné popisovače EDDING 360 nebo STAEDTLER nebo tekuté křídy MULTIP. Oba druhy popisovačů i tekuté
křídy najdete v naší nabídce. 

Uvedení tabule do provozu
Po odborné instalaci tabule na určené místo (viz odstavec „Montáž tabule“) celý povrch důkladně vyčistěte pomocí
roztoku FIXOPAL. Jakmile je povrch dokonale suchý (nikdy nezavírejte mokrá křídla tabule) je tabule připravená k
provozu.

Běžná údržba tabule
Povrch tabule čistěte zásadně nasucho pomocí magnetické stěrky EKOTAB. Vždy počkejte min. 30 vteřin, než písmo
na tabuli zaschne. V opačném případě dojde k rozmazání inkoustu a k silnému znečistění jak povrchu tabule, tak
výměnné vložky ke stěrce EKOTAB. Suchá metoda je základním způsobem běžné údržby povrchu tabule. 

Nepravidelná údržba tabule
V závislosti na intenzitě používání může docházet ke znečistění, které suchá metoda neodstraní. V takovém případě je
nutné suchou metodu doplnit o  mokrou metodu, při které povrch tabule nastříkáte čisticím sprejem EKOTAB a
následně setřete suchou stěrkou. Pokud nedosáhnete žádoucího výsledku použijte čisticí roztok FIXOPAL a tabuli
umyjte (nikdy nezavírejte mokrá křídla tabule). 

2) ŠKOLNÍ TABULE S EMAILOVÝM POVRCHEM
Nekeramické povrchy mívají problémy se zachováním dobré stíratelnosti. Je to způsobeno malými rýhami v povrchu,
které se vyplní inkoustem z popisovačů. Je těžké předpovědět, kdy tyto problémy nastanou. Závisí to na intenzitě
využití tabule a na kvalitě používaných popisovačů. Obecně lze říci, že tabule s keramickým povrchem jsou kvalitnější
a  mají  mnohem  delší  životnost  než  tabule  s  nekeramickým  povrchem. Jinak  je  údržba  stejná  jako  u  tabulí  s
keramickým povrchem.



DOPLŇKOVÉ INFORMACE K NÁVODU NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU TABULÍ MULTIP

   
   * Dbejte na pravidelnou výměnu stíracích vložek do stěrek (stíracích hadříků z mikrovlákna). Zejména si dávejte
pozor na to, aby nebyla vložka příliš tenká - stěrka by mohla poškodit povrch tabule.
   * Nepoužívejte téměř vypsané popisovače. Takový popisovač zanechává slabší stopu, a proto na něj uživatel více
tlačí. Snadno pak dojde k roztřepení hrotu i k obrušování povrchu tabule.

MONTÁŽ TABULE
V žádném případě nedoporučujeme montáž tabule svépomocí a naše firma neuznává reklamace způsobené chybami
při takovéto montáži. Naši proškolení pracovníci provedou montáž odborně a poradí si i s nestandardními povrchy
(např. sádrokarton, duté cihly, apod.) nebo s požadavkem na odsazení tabule od stěny s využitím distančních nosníků.
Navíc, u našimi odborníky namontovaných tabulí lze objednat roční revizi. 

REVIZE TABULE
Obchodní společností MULTIP Moravia s.r.o. dodávané tabule svými vlastnostmi splňují požadavky na bezpečnost,
ale  s  přibývajícím  časem  užívání  může  být  bezpečnost  zákazníka  ohrožena.Vzhledem  k  tomu  doporučujeme
periodickou odbornou revizní kontrolu 1x  ročně. O provedené revizi vydáváme revizní protokol.

MŮŽE SE STÁT

* na povrchu tabule se vytvoří vodní kámen
Pokud se tabule v rozporu s doporučenou údržbou čistí vodou, může se po čase na povrchu vytvořit vodní
kámen. V takovém případě použijte na čistění 10 % roztok kyseliny citrónové nebo běžný ocet zředěný v
poměru 0,25 l octu na 10 l vody.

* vyučující použijí permanentní popisovače na bázi alkoholu
Permanentní fixy nelze smazat zasucha, proto se občas využívají pro trvalejší a opakující se popisy (např.
rastry  tabulek).  Tyto  popisy  po  čase  vyblednou.  Lze  je  taky  odstranit  přepisováním  stíratelným
popisovačem na bílé tabule a následným smazáním suchým hadříkem.

* pylonové tabule vyjíždějí samy nahoru (tzv. stoupají)
V hliníkových pylonech se pohybuje skryté závaží, které udržuje tabuli v rovnovážném stavu tak, aby s ní
šlo lehce manipulovat. Opotřebením může dojít k tomu, že tabule „stoupají“. Tuto závadu lehce odstraníte
pomocí dovažovacích plechů, které obdržíte při odborné montáži tabule. Plech se připevní na zadní stranu
tabule pomocí lepicí pásky.

* pylonové tabule sjíždějí samy dolů (tzv. padají)
V hliníkových pylonech se pohybuje skryté závaží, které udržuje tabuli v rovnovážném stavu tak, aby s ní
šlo lehce manipulovat. Nejčastější příčinou „padání“ tabulí je jejich přetížení různými magnety, mapami a
jinými učebními pomůckami. Pokud však „padá“ tabule, na které nejsou žádné cizí předměty, zavolejte
nám. V žádném případě se nepokoušejte opravit tabuli sami.

JE ZAKÁZÁNO
* používání rýsovacího nářadí (pravítka, trojúhelníky, apod.) bez ochranných dosedacích podložek
* používání kružítka s ocelovým hrotem a bez protiskluzových přísavek
* používání abrazivních a tímto návodem nedoporučených čisticích přípravků
* používání popisovačů na povrchy určené pro popisování křídami

_______________________________________________________________________________________

MULTIP Moravia s.r.o., Palackého 1135/27, 74101 Nový Jičín; www.multip.cz


