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Moderní způsoby úklidu směřují k nahrazení mokrého čištění 

suchými technikami. Například předimpregnované mopy a stroje. 

Práce s těmito pomůckami je efektivnější a jednodušší pro úklid a 

minimalizuje dopad na životní prostředí. Doporučuje se použít pouze 

minimum chemikálií a malé množství vody.  

      Duben 2013 

 

Obecná doporučení  
 Čistěte podlahovou krytinu pravidelně, protože to je efektivnější a hygieničtější než občasné důkladné čistění. 

 Odstranňte ihned písek z povrchu podlahy, jakmile bude na povrchu působit abrazivně. 

 Vždy dodržujte opatrně pokyny pro dávkování. 

 Vždy ihned setřete mastnotu nebo rozlitý olej, protože by mohlo dojít k poškození povrchu. 

 Rozpouštědla poškozují pružné podlahoviny. 

 Kolečka nebo ochrana nábytku z černé pryže může odbarvit podlahovou krytinu. 

 Nohy nábytku by měly být opatřeny měkkými podložkami. Nohy židlí nesmí být abrazivní nebo mít ostré hrany a musí být 

pokryty měkkými nebo polyuretanovými podložkami. Zároveň musí být pravidelně čistěny, kontrolovány a měněny. 

 Kolečka typu „W“ musí být použita v souladu s normou EN 12529 

 Skluznost podlahové krytiny je ovlivněna množstvím nečistot a četností použitých materiálů pro 

čištění. Problémy s bezpečností a hygienou mohou nastat v případě, že četnost čištění je nízká. 

 Mějte na paměti, že světlé barvy vyžadují častější čistění.  

Preventivní péče 
Vstupní čistící rohože 
Zhruba 80% nečistot, které je třeba čistěním z povrchu odstranit, je vneseno zvenčí. 
A 90% těchto nečistot je možné předejít efektivním systémem čistících rohoží o správných 
rozměrech ve vstupních prostorách. 

Čím méně je nečistot, které se dostanou dovnitř, tím méně nákladná je údržba. 

 
Denní a pravidelná údržba 

Suché vytírání mopem 
Odstraňte prach a nečistotu suchým nebo mírně 
navlhčeným mopem z příze či mikrovlákna, nebo 
mopem na jendo použití. Je možné použít i 
vhodný smeták s měkkými vlákny. 
 

Čistění vysavačem 
Aby se odstranil prach a 
volné nečistoty. Doporučuje se pro velké plochy a 
úvodní čistění podlahy.

 
Vlhé vytírání mopem 
Použijte mop mírně navlhčený vodou nebo 
roztokem detergentu. Je důležité, aby voda 
nezůstávala na povrchu a nevytvářela na něm 
film. Podlaha musí být opět suchá po 15-20 

vteřinách. 
 

 
Kombinovaný kartáčovací stroj 
Průmyslové strojní čistění (velké plochy). Použijte 
zředěný neutrální detergent. Možnost přizpůsobit 
rychlost (z nízké 150-250 ot./min. na vyšší). Obvkyle se 

používá hnědý/červený pad.

Odstranění fleků a skvrn 
Při vzniku fleků a skvrn jednejte okamžitě. Ručně skvrnu vyčistěte bílým nebo červeným padem s neutrálním detergentem 

(rozpouštědla se nesmí používat). 
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Pokud je potřeba 

Čištění sprejem (pro silně znečištěné oblasti) - pouze pro role  

Za pomoci rozprašovacího zařízení nanaste velmi tenkou vrstvu dostatečně silného roztoku vody a detergentu na povrch 

podlahy. Díky dostatečné době působení roztoku vody a detergentu (10min.), budou i odolné nečistoty odděleny od 

podlahy a následně mohou být setřeny mírně navlhčeným mopem. 

 
Periodická údržba
           Kombinovaný stroj 

Použijte neutrální čisticí 

prostředek. Nízké otáčky 150-250 

nebo vyšší. 

Obvykle nejvhodnějším je červený 

nebo hnědý pad. Suché přeleštění 

je účinné k navrácení lesku: 

použijte červený pad -  vhodná 

rychlost: 500-1000 ot./min. 

 

 

Strojové čištění + mokré vysávání + přeleštění za sucha 

Aplikujte čistící roztok (dosti silný čistící prostředek, pH 

10 až 11 po naředění vodou) a nechte působit 5-10 min.  

Poté vyčistěte podlahu pomocí jednokotoučového 

stroje s kartáčem (červený pad). 

Ihned vodu vysajte. Vytřete čistou vodou. Nechte 

podlahu uschnout, a pak, pokud je to nutné, proveďte 

suché přeleštění (červený pad), které obnový lesk. 

Vhodná rychlost: 500-1000 ot./min. 

 
 
 

Údržba 

VOSK A LEŠTIDLO NEJSOU POTŘEBA 
  
 
 
Vezměte prosím na vědomí: 
Nábytkové nohy s ostrými / bez ostrých hran, písek, oblázky, trvalé tlačící nebo se posunující, na stejném místě, mohou poškodit každý 
druh podlahy v průběhu času. 
 

 
VAROVÁNÍ ! 
 

Linoleum xf2 SD Static Dissipative 
Neošetřujte podlahu voskem nebo leštidlem ! 
Aplikace vosku, leštidla nebo podobného prostředku může změnit konduktivní – vodivé vlastnosti produktu ! 
 

Linoleum Sicuro xf2 R10 
Nikdy neaplikujte leštidlo nebo vosk na podlahu, protože dojde k ovlivnění protiskluzných vlastností podlahy, 
rovněž nikdy nepoužívejte suché leštění. 
 


