
 
                Návod na údržbu 

 

 
1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

Správne naplánovaná a pravidelná údržba prispôsobená podmienkam 

a frekvencii pohybu podporí udržiavanie podlahovej krytiny vo 
vynikajúcom stave. Bez pravidelnej údržby môže dôjsť k zníženiu 
štandardného vzhľadu, hygieny a čistoty, ako aj predpokladanej 

životnosti podlahovej krytiny.  

Podlaha easy VINYL má polyuretánovú (PU) povrchovú úpravu, ktorá 

chráni podlahovú krytinu a poskytuje zvýšenú odolnosť voči zašpineniu. 
Táto ochrana uľahčuje čistenie a zároveň znižuje náklady na pravidelný 
režim údržby.   

2. PREVENTÍVNE OPATRENIA 

V počiatočných štádiách stavebných príprav by mala byť venovaná 

pozornosť minimalizácii množstva nečistôt a vody, ktoré sa môžu 
vyskytnúť v objekte. Za týmto účelom sa odporúča inštalovať systém 
pasívnej ochrany podlahy vo všetkých vstupných priestoroch budovy 

formou čistiacich rohoží – škrabáky na mechanické nečistoty a textilné 
rohože absorbujúce vlhkosť. Tieto rohože by mali byť umiestnené tak, 
aby nebol možný vstup do budovy bez ich použitia. Ideálna šírka 
podložky by mala byť na 4 – 6 krokov.   

3. PRVOTNÉ ČISTENIE 

Po inštalovaní podlahy je nutné vykonať záverečné čistenie. 

Mechanické nečistoty a zvyšky z inštalácie odstráňte pomocou metly 
alebo vysávača, následne použite neutrálne alebo PU čistidlo (napr. Dr. 
Schutz). Povrch môže byť potom podľa želania vyleštený strojom 

s jedným kotúčom (otáčky min. 400-600 rpm.) alebo bielou leštiacou 
utierkou, alebo v prípade výrazne štruktúrovaných povrchov jemnou 
kefou.  

4. APLIKOVANIE PROSTRIEDKU NA OŠETROVANIE PODLÁH 

V prípade podlahových krytín s PU úpravou nie je nutné použitie 

ošetrovacieho prostriedku. Továrenská úprava PU povrchu 
zabezpečuje najjednoduchšie, najvýhodnejšie a najekonomickejšie 
čistenie.    

5. RUTINNÁ ÚDRŽBA 

Denne 

Vytrite alebo povysávajte podlahu pre odstránenie prachu a voľných 
nečistôt. Nečistoty ktoré sa čistia ťažšie je možné odstrániť vlhkým 
mopom alebo utierkami s pomocou neutrálneho alebo PU čistidla (napr. 

Dr. Schutz). V prípade potreby vyčistite špinu nasucho strojom 

s jedným kotúčom alebo bielou utierkou.  

Vytretie vlhkou utierkou / mopom 
Výborné čistiace výsledky môžeme dosiahnuť dvojstupňovým mopom 

s vedrom na 2 kolieskach.  

Čistenie sprayom/ leštenie 
Leštenie podlahy rotačným strojom (s otáčkami min. 400-600 rpm) 

a následné čistenie podlahy pomocou čistiaceho sprayu – zabezpečí 
dodatočnú ochranu a zlepšenie vzhľadu podlahovej krytiny. Použite 

čistú mäkkú bielu utierku.  

 

 

 

 

UPOZORNENIE:  

Pri čistení nepoužívajte brúsne nástroje ani iné abrazívne 
prostriedky (napr. drátenky, brúsne pady, oceľovú vlnu a pod.) 
Mop alebo čistiace utierky len mierne navlhčite, dbajte, aby na 

podlahe nezostali mláky alebo zbytky vlhkosti. 

 

6. PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA 

Z času na čas je potrebné odstrániť z podlahy nečistoty, ktoré sa nedajú 

odstrániť bežnými spôsobmi. Dosiahnete to pomocou neutrálneho 
alebo PU detergentu použitého v súlade s inštrukciami výrobcu. 

7. ODSTRÁNENIE LEŠTIDLA 

Z času na čas je potrebné odstrániť z podlahy vrstvu leštidla, napríklad 
ak rutinná údržba neprináša želateľné výsledky. Interval tohto kroku 

veľmi závisí od frekvencie používania podlahy a od spôsobov realizácie 
údržby. Akékoľvek nečistoty a neviditeľné nánosy leštidla by mali byť 
v prvom rade odstránené aplikovaním emulzného odstraňovača  

leštidla. Potom by mala byť podlaha vybrúsená rotačným strojom 
s jednou podložkou (zelená) alebo kartáčom a nečistoty by mali byť 
kompletne odstránené. Potom neutralizujte podlahu čistou vodou. 

Následne sa opakuje aplikovanie ošetrovacieho prostriedku (leštidlo 
typu polymérovej disperzie alebo PU pečatidla). Prečítajte si prosím 
odporúčania výrobcu čistiacich prostriedkov.    

DÔLEŽITÉ POZNÁMKY 

Pre kaderníctva a autoopravovne 

Substancie s farbiacim alebo bieliacim účinkom je nutné okamžite 
odstrániť z podlahovej krytiny tak, aby nedošlo k trvalému poškodeniu  
vzhľadu podlahy. V týchto priestoroch sa vyžaduje aplikovanie 

dodatočného náteru s dvojzložkovým PU pečatidlom odolným voči 
trvalému zašpineniu, dokonca aj v prípade ak už má podlahová krytina 

aplikovanú jednu PU vrstvu.  

Pre zdravotnícke služby 
V priestoroch kde sa používajú  dezinfekčné prostriedky na ruky 

a pokožku odporúčame dodatočné ošetrenie podlahy vhodnou 

polymérovou disperziou alebo PU pečatidlom ešte pred prvým použitím.  

Pre veľmi frekventované plochy a oblasti 
V miestach kde sa predpokladá vysoká frekvencia pohybu, napr. 
obchody, vstupy, recepcie, atď. odporúčame pred prvým použitím 

aplikovať vhodné PU pečatidlo.   

Všeobecné informácie 

Pri používaní vozíkov pre telesne postihnuté osoby je nutné použiť 
mäkký typ koliesok s dvojitým otočným kĺbom. Kontaktné miesta pre 
mobilný nábytok by mali mať k dispozícii plstené alebo mäkké plastové 

ložiská.  

Pri výbere čistiacich a renovačných prostriedkov vrátane 

prostriedkov na mechanické odstraňovanie nečistôt  sa uistite, že 
tieto produkty sú vzájomne kompatibilné a berte do úvahy aj 
poznámky výrobcu.   


