Návod na údržbu vinylovej podlahovej krytiny
Preventívna údržba
Aby bol zachovaný pôvodný vzhľad podlahovej krytiny čo možno najdlhšie, dodržiavajte prosím tieto základné
pravidlá:
redukujte množstvo nečistôt zanesených na podlahovú krytinu pomocou dostatočne veľkej čistiacej
rohože / zóny (zhruba 80% nečistôt je vnesených zvonka)
odstráňte nečistoty čo možno najskôr, nakoľko zvyšujú mieru opotrebenia a môžu spôsobiť zmenu
farebnosti podlahovej krytiny
odstráňte kamienky a nečistoty zrnitej povahy, ktoré spôsobujú poškriabanie podlahovej krytiny
počas realizácie akýchkoľvek stavebných prác podlahovinu prikryte
nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky a rozpúšťadlá
zabezpečte pravidelnú údržbu pre zachovanie dlhej životnosti, z hygienických a tiež z estetických
dôvodov

Dôležité:
Vystavenie podlahovej krytiny prílišnej abrázii, napr. používaním obuvi s kovovými hrotmi, nábytku s ostrými hranami,
nečistotám ( napr. piesok, malé kamienky), neustále kĺzanie či opakované tlačenie na rovnakom mieste predstavuje extrémne
zaťaženie a pokiaľ k nemu dochádza dlhodobo, môže nastať poškodenie podlahovej krytiny.

Denná a pravidelná údržba
Suché čistenie mopom - odstráňte prach a nečistotu suchým nebo mierne
navlhčeným mopom z priadze či mikrovlákna, alebo mopom na jedno použitie Je
možné použiť aj vhodný zmeták s mäkkými vláknami.
ALEBO
Čistenie vysávačom - aby sa odstránil prach a voľné nečistoty. Odporúča sa pre
veľké plochy a úvodné čistenie podlahy.

Vlhké čistenie mopom - použite mop mierne navlhčený vodou alebo roztokom
detergentu. Je dôležité, aby voda nezostávala na povrchu a nevytvárala na ňom film.
Podlaha musí být opät suchá po 15-20 sekundách.
ALEBO
Kombinovaný čistiaci stroj – priemyselné strojové čištenie (veľké plochy). Použite
zriedený neutrálny detergent. Možnosť přizpôsobiť rýchlosť (z nízkej 150-250 ot./min.
na vyššiu). Použijte nylonovú (polyamidovú) kefu, nie pad.
Ručné čistenie kefou - vyčistite kefou (so stredne tvrdým vlasom) za pomoci
zriedeného neutrálneho čistiaceho prostriedku na podlahy (pH 7-10).
ALEBO
Strojové čistenie kefami– nastriekajte zriedený detergent strojom a strojovo
vyčistite.
Odstránenie fľakov a škvŕn - pri vzniku fľakov a škvŕn konajte okamžite. Ručne
škvrnu vyčistite bielou alebo červenou poduškou s neutrálnym detergentom (nesmú sa
používať rozpúšťadlá). Pracujte od okraja fľaku do jeho stedu. Potom opláchnite čistou
vodou a vytrite dosucha.

Periodická údržba
Ľahké znečistenie
Sprejové čistenie – zmiešajte vodu a neutrálny detergent v nádržke stroja.
Doporučená rýchlosť je 300-500/1000 ot./min.
Silné znečistenie
Strojové čistenie kefami- vyčistite strojom s valcovými kefami (nastriekajte zriedený
detergent pomocou stroja).
V prípade potreby
Suché strojové čistenie – pokiaľ je potreba, prekefujte povrch za sucha, aby sa
obnovil jeho lesk. Biely alebo béžový pad (poduška). Doporučená rychlost je 500-1000
ot./min.

