
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
 Hráči musí nosit vhodnou obuv s bílými podrážkami

určenými pro indoorové sporty.
 Důrazně se doporučuje instalovat rohože u vchodu do

tělocvičny
 Tyto rohože mohou být vyrobeny z různých materiálů,

které pomáhají zachytit vlhkost, špínu, prach.

Mřížka, která odstraňuje štěrk, částečky půdy…
Syntetická část pro zachycení prachu z podrážek obuvi
Textilní část pro absorpci vlhkosti.

DENNÍ MANUÁLNÍ ČIŠTĚNÍ
 Odstraňování prachu a štěrku, čištěním či vysávání

PU čistič ředěný 1:200

PERIODICKÁ ÚDRŽBA
 Strojové čištění: použijte automatický čistící stroj

opatřený bílými měkkými kartáčem nebo bílými padem
 Doporučujeme např. mycí stroj CL 351 nebo CL 401

(dle velikosti čištěné plochy).

PU čistič  1:400 – Splňuje požadavky normy DIN 
18032
(kluznost) a DIN EN 14904(tření) pro sportovní
povrchy.

Tarkett doporučuje prostředky Dr. Schutz 
jelikož jsou vyzkoušeny, fungují maximálně 
spolehlivě a při správném dávkování také šetří 
finanční prostředky.

NOTA BENE:

Podlahové krytiny Omnisports jsou zpracovávány inovativní technologií povrchové úpravy Topclean X-trem 
performance (XP™). Povrchová úprava Topclean XP™ je PUR síťovaný UV zářením, který nabízí vynikající 
odolnost proti opotřebení. Vezměte prosím na vědomí, že pro zajištění co nejlepšího využití podlahy pro 
konečného zákazníka je třeba pečlivě dodržovat postup údržby.
V opačném případě společnost Tarkett neodpovídá za vzniklé škody způsobené nesprávnou údržbou.
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Při vzniku skvrn jednejte okamžitě. Skvrny by měly
být rychle utřeny pomocí bílé čisté tkaniny.
Následně vytřete podlahu čistou vodou.
PU čistič (neředěný, pro běžné skvrny), Základní
čistící přípravek (neředěný nebo max. 1:1 pro
odolné skvrny, např. také na odstraňování
štěpařského vosku používaného při házené)

NESPORTOVNÍ AKCE




Při pořádání nesportovních aktivit (výstav, koncertů…)
je nutno chránit sportovní podlahu.
Tarkett Sports nabízí širokou škálu ochranných krytin,
jako jsou: ProtecTiles
Touchdown
Další informace získáte od našich obchodních
zástupců nebo od vašeho prodejce Tarkett

V případě dotazů nebo pochybností, se prosím obraťte na 
místního zástupce společnosti Tarkett.

Důležité: Postupujte podle doporučení výrobce.

INTENZIVNÍ ÚDRŽBA A OŽIVENÍ 
POVRCHU
Při intenzivním čištění silného znečištění použijte PU 
čistič v koncentraci 1:50 - 1:100 (100 - 200 ml do 10 
litrů vody). Roztok naneste na podlahu a nechte několik 
minut působit. Poté povrch vydrhněte mycím strojem s 
nylonovým kartáčem nebo červeným padem bez 
odsávání a teprve ve druhém kroku zapněte odsávání. 
Do stroje v tomto případě nalijte pouze čistou vodu a ve 
druhém kroku ji pouštějte na podlahu a odsávejte 
Doporučujeme např. mycí stroj CL 351 nebo CL 401 (dle 
velikosti plochy).

Důležité: Postupujte podle doporučení výrobce.

ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN



mailto:professionalfrance@werner-mertz.com


CHOVÁNÍ PŘI SILNÉM VALIVÉM ZATÍŽENÍ (PLOŠINY, VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK A POD)
 Před umístěním takového zařízení na povrch sportoviště chraňte sportovní podlahu - v celé ploše - pomocí

dvojitého pláště 19 mm překližky, tyto desky by měly být naskládané, ale spoje překrývajících vrstev nesmí být
nad sebou. Tato metoda má tendenci snižovat tlak na podlahu (rozložení hmotnosti) a zabraňovat tomu, aby krytí
bylo roštípnuté.

If any doubts or clarifications should be needed, please contact your 
local Tarkett representative for further information.

POZOR, NEPOUŽÍVEJTE
 Benzin, toluen, aceton, tetrachloretan, ředidla, olejový vosk nebo agresivní čisticí prostředky.
 Ochranné prvky s černé pryže (na nohách sedadel, lavice.) mohou způsobit trvalou změnu barvy

a nesmí být používány.
 Pokud si nejste jisti, ochraňte podlahu položením koberce, kartonu nebo podobného materiálu

Druhá vrstva překližky 

První vrstva překližky

Nesložené spoje




