
ČIŠTĚNÍ & ÚDRŽBA
Lakovaná povrchová úprava dřevěných podlah

SKVRNA ODSTRANĚNÍ POMOCÍ

Ovoce, bobule, džus, nealko nápoje, 
pivo,víno, mléko, krém, káva, čaj

Jemný syntetický saponát bez amoniaku 
jako Tarkett Bioclean ve vlažné vodě

Čokoláda, tuk, šlehačka, otisk od 
gumy, oleje, dehet, asfalt Roztok saponátu

Inkoust, fix, tužky, tuž, barva, 
pastelky, atd. Denaturovaný líh

Moč, zvratky Jemný syntetický saponát bez amoniaku 
jako Tarkett Bioclean ve vlažné vodě

Krev Studená voda

Odstraňování skvrn
Povrchově upravené dřevěné podlahy Tarkett jsou proti skvrnám velmi odolné. Obecně platí, že se skvrny musí odstranit ihned, tedy před tím, 
než zaschnou. Následně očistěte dobře vyždímaným hadříkem. Níže je uveden návod, jaký čistič by měl být pro danou skvrnu použitý.
Nikdy nepoužívejte aceton, protože by došlo k poškození laku!!

Proteco, systém pro povrchové úpravy, obsahuje 
kompletní rozsah úklidu a údržby speciálně 
vyvinutou pro denní a pravidelnou péči o 
dřevěné podlahy Tarkett. Aby bylo dosaženo 
nejlepších výsledků,používejte výhradně výrobky 
Tarkett na dřevěné podlahy a postupujte 
pozorně podle pokynů a instrukcí.

Čištění
• pro denní úklid je třeba podlahu jen vytřít suchým mopem nebo vysát vysavačem

• pro důkladnější čištění použijte mírně navlhčený hadřík. Mop nechává za sebou hodně vody, proto
se nedoporučuje. Pro perfektní výsledek přidejte pár kapek přípravku Tarkett Bioclean nebo do
vody jemný syntetický saponát bez amoniaku

• pro obnovení povrchové úpravy vaší lakované podlahy doporučujeme údržbu s Tarkett Refresher.
Refresher je ředitelný vodou, šetrný k životnímu prostředí a zachovává vaši podlahu jako opětovně
nalakovanou! Čistí a zanechává ochranný povrch současně. Taky zabraňuje uklouznutí a chrání
podlahu před žloutnutím. Používání Tarkett Refresher mírně zvyšuje lesk. Je taky použitelný jak na
laku Proteco, tak i na Proteco Natura (matný lak). Nepoužívejte vosk!

• berte, prosím, na vědomí, že matný povrch (Proteco Natura) přitahuje více nečistot než podlaha
s vyšším leskem (Proteco lak). Proto potřebuje matný lak častější úklid a údržbu než povrch lesklý.

Všeobecná doporučení
Produkty pro péči a údržbu Tarkett pomáhají snadno udržovat vaši podlahu svěží a čistou. Při respektování níže uvedených instrukcí rovněž 
přispějete k delší životnosti vaší podlahy.

Ochrana
Štěrk, nečistoty a vlhkost jsou hlavní nepřátelé dřevěné podlahy. Správná čisticí zóna (rohožka) před i za dveřmi snižuje nároky na údržbu. Nábytek 
s plstěnými podložkami a podložky pod kolečkovým křeslem snižují riziko protlaků a poškrábání podlahy. Tekutiny se musí setřít neprodleně. 
Dřevo je přírodní materiál, který má různé vlastnosti v závislosti na dřevině. Tvrdosti dřevin se liší a mají odlišnou náchylnost na protlaky v 
povrchu. Všechny dřevěné podlahy mají tendenci se měnit barvu při vystavení UV-záření.

Vnitřní klima
Správné vnitřní klima a vlhkost jsou velmi důležité. Relativní vlhkost vzduchu v interiéru by měla být na úrovni 30-60%, aby se předešlo 
nečekanému chování podlahy (roztahování/smršťování). Nadměrná vlhkost během stavby vyžaduje dobré větrání. Naopak pomocí zvlhčovače 
vzduchu je možné zabránit nadměrnému vysoušení během topné sezóny v zimním období. Pro všechny dřevěné podlahy* Tarkett může být 
instalováno podlahové vytápění. Teplota by nikdy neměla překročit 27°C na povrchu podlahy včetně oblastí zakrytých kobercem nebo jinou látkou.
*)nedoporučuje se pro dřeviny buk a javor z přirozených přírodních důvodů, s výjimkou Viva kolekce.
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