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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY, POKYNY PRO ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ PVC A VINYLOVÝCH PODLAH

PVC a vinylové podlahy vyžadují pro udržení bezvadného stavu, stejně jako jiné povrchy, pravidelné čištění a údržbu. Tyto pokyny vymezují záruční i pozáruční
podmínky užívání a údržby. Dodavatel nenese odpovědnost za nedodržení těchto podmínek, za vady vzniklé nesprávnou údržbou a mechanickým poškozením. Tento
předpis se vztahuje na všechny PVC a vinylové podlahy.
Pro údržbu a čištění doporučujeme používat pouze výrobky, které jsou určeny výhradně na tyto krytiny. Ty Vám při minimální pravidelné péči zajistí prodloužení
původního vzhledu a dlouhou životnost podlahové krytiny. Nedoporučujeme používat abrazivní čistící prostředky, které mechanicky poškozují povrch, neboť by mohlo
dojít k poškrábání PVC nebo vinylové podlahy.

1.1 Čistění podlahy

1.2 Údržba podlahy

Pravidelným čištěním zbavíme podlahu různých fleků, zaschnuté špíny a nečistot
usazených v její samotné struktuře. V tomto případě použijte přípravek, který je
přímo určený na PVC a vinylové podlahy. Pokud byste použili přípravek, který není
určený přímo na vinylové nebo PVC podlahy a jednalo by se o agresivnější
přípravek, nastává riziko, že narušíte povrchovou vrstvu podlahy. Pokud je
podlaha čistá, vyskytuje se na ní pouze prach a ne fleky, či usazená špína, přípravky
vůbec nepoužívejte. Vinylovou podlahu pouze vysajte, nebo přetřete navlhčeným
mopem.

Pravidelnou údržbou vytvoříme na vrchní nášlapné vrstvě jemný ochranný film,
který odpuzuje přilnavost špíny a nečistot. Tento film zároveň zvyšuje
otěruvzdornost a v neposlední řadě ve velké míře zlepšuje optiku vinylové
podlahy. V tomto případě použijte přípravek, který je přímo určený na PVC a
vinylové podlahy. Tentokrát to musí být přípravek na údržbu či ošetření.
Vinylová podlaha by se měla setřít přípravkem cca jednou za půl roku. Taktéž
doporučujeme používat originální ošetřovací přípravky od výrobce dané
podlahy.
1.3 Obecné doporučení

V žádném případě nepoužívejte přípravky na bázi chlorových přísad (nepoužívejte
ředidla a organická rozpouštědla). Jakoukoli chemickou látku je potřeba z podlahy
ihned setřít. Podlahové krytiny je nutné chránit před znečištěním asfaltem,
inkoustem, barvami, barevnými oleji, tinkturou a přípravky obsahující barviva a
organické rozpouštědla. Silné kyseliny, líhy, barviva (barvy na vlasy, inkoust,
červená paprika atp.) a hořící předměty způsobují na PVC a vinylové podlaze trvalé
poškození. Ostré předměty způsobují na povrchu mechanické poškození.

Nepožívejte žádné výrobky z gumy (tmavé a barevné gumy – např. gumová
kolečka, chrániče přístrojů a nábytku, gumové podložky, chránítka pod židle,
sedačky, skříně, podrážky obuvi atp.). Při styku s podlahou zanechávají na
nášlapné vrstvě neodstranitelnou barevnou změnu. To má za následek
žloutnutí, hnědnutí až černání povrchu v místě dotyku. Zamezíte tím
nežádoucímu vniknutí pigmentu do jakékoli PVC a vinylové podlahy.
Používejte podložky (chránítka)
polypropylénu nebo filcu.

z PVC,

polyuretanu,

polyetylénu,

Používejte čistící rohože ve vstupu, abyste zabránili vnášení prachu a nečistot.
Okolo 80% nečistot zůstane na těchto rohožích.
1.4 Obecné posuzování
Obecné posuzování podlah podléhá předpisům výrobce a platným normám.

Za vady způsobené nesprávnou údržbou či nesprávným užíváním nenese zhotovitel odpovědnost. Záruka se poskytuje na plochy s pravidelnou
údržbou. Záruční doba je 2 roky, na materiál dle poskytnuté záruční doby výrobcem.

