UŹÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ O LAMINÁTOVÉ A DREVENÉ PODLAHY,
ČISTENIE A OŠETROVANIE LAMINÁTOVÝCH A DREVENÝCH PODLÁH V SÚKROMNOM BYTE
( ZVÄZ EURÓPSKYCH VÝROBCOV LAMINÁTOVÝCH PODLÁH E.V. )
Všeobecné pokyny:
Nevyhnutná je izbová teplota od 15°C do 25°C, pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 – 70% .
Vyššia vzdušná vlhkosť môže spôsobiť napučiavanie parkiet, nakoľko sa jedná o výrobok z dreva.
Naopak, pri nízkej vzdušnej vlhkosti a súčasne vysokej teplote majú parkety tendenciu sa zmrašťovať.
Počas vykurovacieho obdobia sa odporúča používať zvlhčovače vzduchu.
Lepšie je brániť špine, ako ju odstraňovať:
Väčšina špiny sa do bytu prinesie z vonku a zašliape sa do podlahy. Odporúčane používať rôzne
rohožky, umiestnené pred dverami do bytu.
Ďalšie odporučenie sa týka nôh stoličiek a stolov, na ktoré je vhodné nalepiť filcové podložky.
Umožňuje to jednoduché posúvanie po podlahe a parkety sa nepoškriabu.
V prípade použitia kancelárskych stoličiek, by tieto mali mať gumené alebo pogumované kolieska.
Prvé a základné čistenie:
Pred použitím je nutné najprv metlou alebo vysávačom odstrániť piliny, prach a špinu. Čistenie čistou
vodou nevedie vždy k najlepšiemu výsledku – povrch stačí utrieť vlhčiacim roztokom a čistiacim
prostriedkom na laminát. Pozor – povrch na nesmie namáčať, iba navlhčiť „hmlou“, čiže tak, aby voda
z handry alebo mopu neodkvapkávala.
Udržiavacie čistenie - bežné čistenie v súkromnom byte:
Každá podlahová krytina podlieha prirodzenému oderu, ktorý sa riadi kvalitou podlahy a jej
zaťažovaním – pravidelným udržiavacím čistením prispejete k udržaniu hodnoty vašej podlahy.
Vaša nová laminátová podlaha má tvrdý a hrubý povrch, preto špina nemôže priľnúť a ľahko sa
odstraňuje.
Voľne naletenú špinu odstránite vysávačom vhodným pre tvrdú podlahu, alebo suchým čistením
s umývacím mopom, alebo niečím podobným.
Denné používanie impregnovaných prachoviek môže viesť v priľnutiu impregnácie a zosilnenej
priľnavosti špiny. Nie je potrebné prvotné ošetrenie čistiacimi a ošetrovacími prostriedkami
vytvárajúcimi film. V žiadnom prípade nepoužívať podlahový vosk ani polish.
Tieto na hustej laminátovej podlahe nepriľnú, nepreniknú a spôsobia iba sfľakovatenie a šmuhy.
Ťažko odstrániteľné znečistenia:
Používaním podmienené znečistenie, fľaky, čiary spôsobené opätkami topánok, stopy po farbičkách
a iné zašpinenia je možné odstrániť podľa pravidiel nasledovného prehľadu:
Znečistenie
Oderky gumy, čiary z opätkov topánok, špina z ulice
Možnosti odstránenia
Mechanicky nasucho kefou, napr. s bielym nylonovým vlákom
Znečistenie
Moč, krv
Možnosti odstránenia
Okamžite utrite vlhkou handrou

Znečistenie
Lak na nechty, krém na topánky, lak, olej, decht, mazadlo, atrament, tuš, rúž, kopírovací papier
Možnosti odstránenia
Utrite handričkou namočenou do rozpúšťadla, napr. acetón, alebo univerzálne riedidlo.
Každopádne použite iba malé množstvo rozpúšťadla a iba na zašpinenom mieste.
Znečistenie
Čokoláda, jedlý olej, mastné filmy
Možnosti odstránenia
Vhodným čistidlom na laminátové podlahy
Mimoriadne upozornenie:
Je bezpodmienečne nutné sa zriecť použitia parných čistidiel.

Žiadne dodatkové ošetrovanie laminátových podláh:
Prosíme nebrúsiť, nelakovať, nepolírovať a nevoskovať, inak škodlivo zmeníte typické užívateľské
vlastnosti Vašej novej laminátovej podlahy.
Povrch má mimoriadne dlhú životnosť a je odolný voči oderu, preto ho dodatočne ničím neošetrujte.
Obvyklú údržby prekračujúce dodatočné ošetrovanie, vykonávajte iba podľa údajov výrobcu.
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