Návod na
čištění a
údržbu

S’Match-It
Proflex M, Reflex M Evolution,
Multiflex M , Flexlock
DŘEVO

2019

UPOZORNĚNÍ
Dřevo je organický materiál, který reaguje na relativní vlhkost (RH). Dřevo se sesychá v suchém prostředí a bobtná
při vysoké relativní vlhkosti vzduchu. V oblastech, kde je dřevo vystaveno vysoké nebo nízké relativní vlhkosti po delší
dobu, se může vyskytnout poškození dřeva. Proto je důležité, aby se RH v hale pohybovala mezi 40-60%. Použití příliš
velkého množství vody na dřevěné podlahy (opakované mytí s automatickým strojem nebo mopem, únik ze střechy
apod.) způsobuje vážné poškození. Neočekávané změny atmosférických podmínek (teplota a vlhkost vzduchu) mohou
způsobit nevratné poškození dřevěné podlahy.
Dodržování pokynů pro pravidelné čištění a údržbu zajistíte udržení úrovně sportovního výkonu, čistoty a hygieny.
V případě nedodržení těchto předpisů společnost Tarkett Sports nenese odpovědnost za škody způsobené
poškozením podlahy.
V případě dotazů se obraťte na svého prodejce, který vám poskytne doplňující informace.
Cílem běžné údržby dřevěných podlah by mělo být:
Udržovat sportovní charakteristiky jako je lesk a tření*.
Zachovat hygienické podmínky i přes intenzivní používání zařízení.
Udržovat podlahu čistou a udržovat její vzhled.
* Je nutné si uvědomit, že tření na podlaze je nesmírně citlivé na čištění a množství prachu na sportovní dřevěné podlaze. K udržení sportovních výkonů
se doporučuje pravidelné čištění.

POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ
Zanesení nečistot, jako je prach nebo písek a štěrk (vytváření mechanického oděru), způsobuje poškození podlahy.
Doporučujeme instalovat antistatické dveřní rohože u vstupů do sportovní haly a použití speciální obuvi.
Prach by měl být odstraněn z podlahy pomocí mopu (suchého) nebo vysavače
Frekvence: denně
Manuální mokré čištění provádět pouze NAVLHKO, tj. důkladně vyždímaným mopem s
mikrovláknovým potahem nebo s podloženou mikrovláknovou tkaninou. Používat pouze produkty,
které jsou certifikovány pro sportovní podlahoviny, jako např. Dr. Schutz PU čistič nebo euku clean.
Dbát pokynů výrobce produktů.
Frekvence: Každý 2 až 3 den.

Nadměrné množství vody na podlaze může způsobit vážné poškození. Proto je zakázáno umývání mokrým mopem nebo
klasickými mycími stroji. Dbejte také na ochranu squashových podlah při mytí stěn.
Pro mechanické čištění Tarkett Sports doporučuje používat příslušný stroj ROTOWASH(B60) nebo jeho ekvivalent.
Požádejte společnost Rotowash o ukázku údržby na místě. (kontakt naleznete na konci dokumentu) . Čištění zařízením
Rotowash lze provádět pomocí vody s nebo bez čistícího prostředku (veškerý použitý čistící prostředek
musí být pH neutrální, používá se v poměru doporučeném výrobcem
Odstraňte stopy dehtu nebo kaučuku pomocí hadru namočeném v doporučeném koncentrovaném čistícím přípravku.
Odstraňte stopy pryskyřice používané při házené pomocí detergentu Dr.Schutz (kontakt naleznete na konci
dokumentu). Pryskyřici doporučujeme odstranit co nejdříve. Měl by být použitý hadřík namočený v některém
doporučeném přípravku * nebo se pokuste o odstranění pryskyřice pomocí stroje Rotowash * (nechte přípravek působit a
následně vyčistěte).

•

Respektujte podmínky použití doporučené výrobcem. Nedodržení může způsobit vážné poškození

ATMOSFERICKÉ PODMÍNKY POUŽITÍ
Požadovaná vlhkost vzduchu
Tyto požadavky jsou stanoveny mezi teplotami
od 15 do 20 °C.
Ve sportovní hale, kde je instalována dřevěná
sportovní podlaha se doporučuje teplota mezi
15 to 20 °C. Vysoké, neočekávané a nepřirozené
kolísání teploty může způsobit fyzické poškození.
Vyvarujte se výkyvů teploty, aby se zabránilo kondenzaci, která by způsobila poškození
podlahy. (udržujte ji nad rosným bodem).

NOSNOST
Typy nosnosti

Každá dřevěná podlaha má vlastní nosnost. Tato nosnost závisí na vnitřní (konstrukci podlahy, typu desky,
druhu dřeva) a vnějších faktorech (bodové zatížení nebo rozložené zatížení).
Bodové zatížení je zatížení malé oblasti kontaktu s podlahou. To je typické pro nohy gymnastického nářadí,
kolečka a mobilní basketbalové koše nebo stojany a podobně. Všeobecně je tento tlak velmi silný a tento typ
zatížení může vážně poškodit dřevěnou podlahovou krytinu. Pokud bodové zatížení překročí níže uvedenou
přípustnou hodnotu, měla by se k rozložení zatížení použít roznášecí podložka, která ji rovnoměrně rozloží.
Rozložené zatížení je aplikováno na roznášecí podložku, která rozloží zatížení. Zatížení se obecně aplikuje na
na několik desek, které podpírají podlahu. Úroveň tlaku je tedy nižší a zatížení tím nepoškodí podlahu.

Obrázek 1: Bodové zatížení 500 kg. Tlak je
silný, protože plocha v kontaktu s podlahou je
malá. Tato konfigurace je potenciálně
škodlivá.

Obrázek. 2: Rozložení zatížení - i když je zatížení bodové,
vložená roznášecí podložka rozkládá zatížení nad
podlahou. Tlak zůstává nízký a tato konfigurace není
potenciálně škodlivá.

Přípustné zatížení: doporučení
Bodové zatížení - doporučení
Typ podlahové krytiny

Bodové zatížení

Minimální vzdálenost mezi zatížením

Reflex M Evolution*

250 kg

500 mm

Proflex M *

250 kg

500 mm

Sportable *

250 kg

600 mm

Multiflex M

350 kg

300 mm
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Obrázek 3: Jízdní dráha by měla být chráněna dvojitou roznášecí podložkou pro rozložení zátěže.
Vrstvy těchto podložek by měly být rozloženy, aby se zabránilo tlaku vytvářeným na koncích.

Rozložení zátěže - doporučení
Typ podlahové krytiny

Rozložení zátěže

Reflex M Evolution*

1,000 kg

Proflex M *

1,000 kg

Sportable *

1,000 kg

Multiflex M

1,200 kg

Tabulka 2: Přípustné rozložení zatížení pro různé systémy.
*Zatížení musí být rozloženo pomocí roznášecí podložky minimálně 600 x 600mm a tloušťky 25 mm

Upozornění: Pro sportovní podlahy používejte vždy ochranné roznášecí podložky při používání valivé zátěže.

Ochrana podlah během nesportovních akcí

Abyste chránili podlahu při sportovních událostech, doporučujeme použít ochrannou krytinu "Protectiles".
Jedná se o kompaktní textilní podlahovou krytinu v dlících o velikost: 2 x 1 m. Další informace získáte na
www.tarkett.cz
Flexibilní povrchové úpravy z PVC, jako Touchdown naleznete v nabídce společnosti Tarkett Sports.
POZNÁMKA: Informace uvedené v tomto návodu jsou pouze orientační. Je to výsledek našich znalostí
a zkušeností. Musí se brát jako obecné pokyny pro údržbu a nemůže z definice obsahovat skutečná
data pro každé zařízení. Proto si vyhrazujeme právo je kdykoli upravit.

Kontaktní detaily na doporučované produkty.
Pro podrobné informace k doporučeným strojům a produktům na čištění sportovních povrchů kontaktujte
DEMA DEKOR CZ s.r.o. - www.dema-dekor.cz

