
MARVAL PODLAHY s.r.o.
Hrotovická 160,  674 01  T ebí

Tel.,fax: 568 840 347
e-mail: parket@marval.cz

Návod na ošet ování a išt ní
pro

PVC, CV a LINOLEUM
v objektech, domácnostech a bytových prostorách

1. Preventivní opat ení
 Podstatná ást veškerých vnášených ne istot m že být minimalizována použitím istících
rohoží p ed vchodem a istících zón ve vstupních ástech byt . Tyto istící zóny je nutné
za adit do systému b žného išt ní.

2. išt ní po ukon ení stavebních prací
 Nov  položená krytina musí být p ed používáním d kladn  základn  vy išt na, aby byly
odstran ny všechny zbytky výrobních a montážních ne istot. K tomuto išt ní použijte CC-
Aktivní istící p ípravek R 280  nebo CC-Základní istící p ípravek R ed ný vodou v
pom ru 1 : 5 až 1 : 10. P i nepatrném zne išt ní je možno tuto koncentraci zvýšit podle
stupn  zne išt ní  (nap . na 1 : 50 - 1 : 100). istící roztok nanášejte pravideln  na podlahu
a po asi 10 minutách p sobení celou plochu vykartá ujte. Místo kartá e doporu ujeme pro
zleh ení práce CC-Padmeister se zeleným padem. Rozpušt né ne istoty odsajte hadry
nebo vysava em na vodu (nap . pomocí CC-Sprüh-Boy 2000 s adaptérem pro tvrdé
povrchy) a následn  celou plochu zneutralizujte velkým množstvím isté vody až do úplného
odstran ní všech zbytk istícího roztoku.

3. Ošet ení
Na každé išt ní po ukon ení stavebních prací nebo základní išt ní musí

bezprost edn  navazovat ošet ení povrchu p edtím, než za nete podlahu používat.
Ošet ením povrchu bude zmenšeno následné špin ní plochy, materiál bude chrán n proti
mechanickým vliv m a b žné denní išt ní bude velmi zjednodušeno.

3.1 Pro vytvo ení ochranné vrstvy použijte CC-Tvrdou ochrannou vrstvu s leskem nebo
matem (lesklou, matnou), CC-Ochrannou vrstvu s leskem-objekt  nebo CC-Secura-
tvrdou ochrannou vrstvu (hedvábn  matnou). Naneste ji ne ed nou ve form  tenkého
rovnom rného filmu. Použijte CC-Lasi ku se speciálním potahem nebo CC-Profi-
ošet ovací systém,  vrstvy nanášejte do k íže. Mezi jednotlivými vrstvami dbejte na to,
aby p edchozí vrstva byla dostate  zaschnuta. Po d kladném zaschnutí poslední
vrstvy, které by m lo probíhat nejlépe p es noc (alespo  12 hodin) je povrch p ipraven k
užívání.
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4. B žné išt ní a ošet ování
Pro odstra ování denních ne istot používejte stejný produkt, kterým byla vytvo ena

ochranná vrstva. Z te jej v pom ru 1 : 200 s vodou a plochu tímto roztokem vytírejte.
Eventueln  m žete pro b žné denní išt ní  a odstra ování ne istot používat nezávisle na
tom, ím byla ochranná vrstva vytvo ena, CC-R 1000 istící p ípravek v koncentraci 1 : 200.
Doporu ené dávkování prosím p esn  dodržujte, nepoužívejte vyšší dávky prost edk !
Pro rychlé a bezproblémové denní odstran ní prachu a voln  ležících ne istot je ideálním
produktem CC-Sprühmax pro PVC, CV a linoleum. istící roztok je p ipraven v láhvi
z rozprašova em. Mlhovým nást ikem zvlh íte išt nou plochu a jednoduše CC-Sprühmax-
mopem vyt ete. Tato metoda zabra uje zašednutí podlahy, které bývá zp sobeno
opakovaným p edávkováním nevhodných istících produkt .

5. Základní išt ní
 Vzhledem k zatížení prostoru a s tím spojeného stupn  zne išt ní se doporu uje v ur itých
asových intervalech základní išt ní povrchu. V závislosti na stupni zatížení a na zp sobu

žného išt ní m že tato situace v domácnosti nastat nap . každých 12 m síc  v objektech
za 6 m síc . Staré ochranné vrstvy, tvrdošíjné ne istoty a jiné usazeniny, které narušují
vzhled povrchu, budou odstran ny. K základnímu išt ní použijte CC-Základní istící

ípravek R v koncentraci  1 : 5 s vodou. Roztok naneste na podlahu a po asi 10 - 15
minutách p sobení celou plochu intenzivn  vydrhn te pomocí CC-Padmeister se zeleným
padem. Rozpušt né ne istoty d kladn  odstra te savými hadry nebo odsajte vysava em na
vodu (nap . CC-Sprüh-Boy 2000 s adapterem pro tvrdé povrchy) a celou plochu následn
zneutralizujte velkým množstvím isté, pokud možno teplé vody, až do úplného odstran ní
všech zbytk  ne istot a istícího roztoku (voda už potom nep ní!). Potom musí op t
následovat ošet ení povrchu (tak, jak je popsáno v bod  3.).

6. Odstra ování skvrn a rýh od gumových podpatk
 Tvrdošíjné skvrny a rýhy od gumových podpatk , které není možno odstranit p i b žném
išt ní a ošet ování, odstraníte univerzálním p ípravkem na odstran ní skvrn CC-Elatex za

pomoci had íku nebo jemného bílého PADu. Vzhledem k tomu, že tento produkt rozpouští i
ochranné vrstvy, je nutno vy išt né místo po odstran ní špíny a zbytk  p ípravku ošet it
hadrem namo eným v tom produktu, kterým byla ochranná vrstva vytvo ena.

Tento návod na ošet ování a išt ní byl vypracován po dohod  s hlavními výrobci elastických materiál . Kvalita,
ohleduplnost k životnímu prost edí a zp soby použití jmenovaných CC-produkt  jsou vyzkoušeny a potvrzeny
nezávislými zkušebními instituty. edáním tohoto návodu na ošet ování a išt ní uživateli po pokládce
nové krytiny spl uje podlahá ská firma na ízení normy DIN 18 365.
Pokud máte další dotazy ke správnému ošet ování elastických podlahovin nebo zajímáte-li se o návody na išt ní
textilních i jiných podlahových krytin, obra e se na naši poradenskou službu. Rádi Vám pom žeme.

DEMA DEKOR CZ s.r.o., Víde ská 51, 669 02   ZNOJMO,
Výhradní dovozce pro eskou republiku

e-mail:office@dema-dekor.cz

MARVALPODLAHY s.r.o., Hrotovická 160, 674 01   T EBÍ ,
Realiza ní firma v oboru podlahových krytin

e-mail:parket@marval.cz
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