
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

laminátové plovoucí podlahy

CC-Návod na ošet ování a išt ní
pro

laminátové podlahy

Rozhodující vliv na trvanlivost a optický vzhled laminátové podlahy mají klimatické
podmínky v místnosti (prostoru). P íliš nízká relativní vlhkost vzduchu má za následek
tvorbu spár. P íliš vysoká vlhkost vzduchu má za následek bobtnání a deformace.
Klimatické podmínky v místnosti 18 - 22°C a relativní vlhkost vzduchu 50 - 60% jsou
ideální pro zachování užitné hodnoty laminátové podlahy, jakož i pro pocit pohodlí, který
lov k vnímá. Velkým pomocníkem pro m ení a kontrolu vnit ního klimatu je hydrometr.

1. Preventivní opat ení
Podstatná ást veškerých vnášených ne istot musí být minimalizována. Ne istoty a písek

sobí jako smirkový papír  a je proto nutné je okamžit  z povrchu odstranit. Položit rohože
ed i za dve e. Plst né chráni e noh nábytku, stol  a židlí zabrání tvorb  zbyte ných

škrábanc  a vtisk  na povrchu podlah. Rozlité tekutiny vyt ete okamžit   a nenechávejte na
parketách stát žádnou vodu. Kancelá ské židle musí být opat eny kkými kole ky,

edepsané pro tvrdé podlahové krytiny (DIN 68131). Pojezdové kroužky t chto kole ek
musí být z jiné barvy a materiálu než rejdovací kole ka sama, pop ípad  použít pod
kole kové židle podložky na tvrdé povrchy.Tyto istící zóny a opat ení je nutné za adit do
systému b žného išt ní z d vodu p edcházení možného poškození podlah.
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2. B žné išt ní
2.1 Pro odstra ování b žných denních ne istot použijte CC-P ípravek na išt ní laminátu,
který z te s vodou v pom ru 1 : 200 (50 ml na 10 litr  vody) a podlahu tímto roztokem
vytírejte. Používejte dob e vyždímané hadry. Skvrny, rýhy od podpatk , áry od fix  a jiné
pevn  ulpívající ne istoty  odstraníte pomocí CC-P ípravku na odstra ování skvrn z
laminátu nebo pop ípad  ne ed ným CC-P ípravkem na išt ní laminátu ve spojení s
jemným bílým padem. V t chto p ípadech vždy plochu následn  p ist te v isté vod
namo eným a dob e vyždímaným hadrem až do úplného odstran ní ne istot a zbytk
istících p ípravk .

2.2 K dennímu išt ní, rychlému išt ní a odstra ování voln  ležících ne istot a prachu
použijte CC-Sprühmax pro laminátové podlahy. istící roztok, který je p ipraven v lahvi s
rozprašovací hlavicí nast íkejte na CC-Sprühmax-mop a podlahu za minimální vlhkosti
vyt ete. Po ukon ení práce mop vypláchn te v isté vod  a nechejte vyschnout. Pozor:
Nepoužívejte tento mop na úklidové práce s jinými agresivními prost edky. Zbytek t chto
prost edk  v mopu by mohl zp sobit poškození na vaší laminátové podlaze.

3. Všeobecná upozorn ní
Laminátové podlahy nenechávejte nikdy delší dobu vlhké nebo mokré, protože obzvlášt  v
oblastech spoj  nasávají vodu a mohlo by proto dojít ke zm nám jejich formy (nabobtnání)
nebo k zašednutí. Proto dbejte vždy na to, aby išt ní bylo pokud možno provád no nasucho
(mopem, smetákem, vysava em), pop . pouze dob e vyždímanými hadry, aby se na podlaze
netvo ily "louži ky".

Tento návod na ošet ování a išt ní byl vytvo en po dohod  s p edními výrobci laminátových podlah. Kvalita,
ohleduplnost k životnímu prost edí a zp soby použití všech uvedených CC- istících a ošet ovacích prost edk
jsou potvrzeny nezávislými zkušebními instituty. P i dodržení tohoto návodu  je zaru eno, že hodnota a krása
Vaší podlahové krytiny z stane dlouho zachována. Výše uvedené údaje jsou založeny na mnoha laboratorních i
praktických zkouškách. Vzhledem k tomu, že skute nost, za které jsou produkty používány je mimo naši kontrolu,
ru íme pouze za kvalitu zboží.

edáním tohoto návodu spot ebiteli spl uje podlahá ská firma na ízení normy DIN 18 365.
Máte-li další otázky ke správnému išt ní laminátových podlah, zajímáte-li se o návody na išt ní elastických
nebo textilních krytin, obra te 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

MARVAL PODLAHY 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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