
        Návod na ošetřování a čištění 
 

pro elastické podlahoviny v bytech a domácnostech 

 

PVC – Vinyl – LINOLEUM - KAUČUK 
 

 

Typ podlahoviny: Podlahovina v bytovém zatížení 
 

Všeobecná opatření 
 

Ve vstupních částech instalovat dostatečně dimenzované a účinné čistící rohože, které je nutné pravidelně čistit 
nebo vyměňovat. Toto opatření zamezí vnášení velké části nečistot do objektu a sníží nebezpečí mechanického 
poškození podlahy.  
 
Židle s defektními nebo chybějícími kluzáky a také použití nevhodných nebo nesprávných kluzáků nebo koleček 
způsobuje mechanické poškození povrchu podlahy a je proto nutné se tomu vyvarovat. Důrazně doporučujeme, 
aby byl veškerý pohyblivý nábytek opatřen vhodnými kluzáky (např. scratchnomore, http://www.dr-
schutz.cz/produkty-kluzaky.php) a vhodnými kolečky (Typ W dle DIN EN 12528 a 12529). 

 

Čištění po ukončení pokládky 
 
Nově položená krytina musí být před používáním důkladně základně vyčištěna, aby byly odstraněny všechny 
zbytky výrobních a montážních nečistot. K tomuto čištění použijte produkt PU-čistič nebo Základní čistící 
přípravek R zředěný vodou v poměru 1:5 až 1:10. Při nepatrném znečištění je možno tuto koncentraci upravit 
podle stupně znečištění. Čistící roztok naneste na podlahu a po asi 10 minutách působení celou plochu 
vykartáčujte. Pokud bude následovat ošetření nátěrem Lesk-3000PU nebo Mat-3000PU (viz bod Ošetření a 
oživení), použijte místo kartáče ruční nářadí Padmeister se zeleným padem. Rozpuštěné nečistoty odsajte savými 
mopy, hadry nebo vysavačem na vodu a následně celou plochu zneutralizujte velkým množstvím čisté vody až do 
úplného odstranění všech zbytků čistícího roztoku. 
 

Ošetření a oživení 
 
Na každé čištění po ukončení stavebních prací nebo základní čištění navazuje ošetření povrchu předtím, než 
začnete podlahu používat. Ošetřením povrchu bude materiál chráněn, zmenšeno následné špinění plochy a běžné 
denní čištění bude velmi zjednodušeno. 
 
U podlahovin bez výrobních povrchových úprav použijte pro vytvoření ochranné vrstvy Lesk-3000PU nebo Mat-
3000PU. Naneste produkt neředěný ve formě pravidelného tenkého filmu. Použijte mop Lasička se speciálním 
potahem nebo plochý mop, který nepouští vlákna. Pro dokonalou ochranu se doporučuje nanést po zaschnutí 
první vrstvy (cca za 45 min.) druhý nátěr. Ochranné vrstvy nanášejte do kříže. Po nanesení poslední vrstvy nechejte 
celou plochu dobře proschnout (asi 12 hodin, nejlépe přes noc).   
 
U podlahovin s výrobní PU/PUR-úpravou povrchu se výše popsané ošetření doporučuje po pokládce provést 
pouze v silně zatěžovaných prostorách (např. chodba, kuchyně apod.). V ostatních prostorách následuje první 
ošetření podle potřeby teprve po určité době používání (např. po 4-6 měsících), aby se zašlé nebo lehce 
poškrábané povrchy opět oživily. Toto oživení lze dle potřeby pravidelně opakovat.  
 
Upozornění: Pro některé typy podlahovin se žádné ošetření nedoporučuje. Dbejte prosím pokynů v návodu na 
ošetřování vaší konkrétní podlahoviny. V případě nejasností kontaktujte naše technické poradenství. 
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Běžné denní čištění 
 
Pro pravidelné běžné čištění používejte PU-čistič. Zřeďte jej v koncentraci 1:200 (25 ml do 5 litrů vody) a tímto 
roztokem podlahu navlhko vytřete. PU-čistič je optimální pro udržení hodnoty a kvality vaší podlahy a má 
vynikající účinek při odstraňování silného znečištění (např. v chodbách, před kuchyňskou linkou).  
 
Alternativně k výše popsanému postupu je možné pro běžné denní čištění a zároveň lehké doošetření používat 
Lesk-3000PU, Mat-3000PU nebo také R 1000-čistící přípravek v koncentraci 1:200 s vodou. Doporučené 
dávkování prosím přesně dodržujte, nepoužívejte vyšší dávky prostředků!  
 

Odstraňování skvrn, rýh od podpatků a škrábanců 
 
Odolné skvrny a gumové rýhy od podpatků, které nelze odčistit metodami běžného čištění, je možné odstranit 
produktem Elatex ve spojení s mikrovláknovým hadříkem nebo jemným padem. Na závěr čištěné místo přemýt 
čistou vodou. Skvrny odstraňovat pokud možno okamžitě, neboť některé typy pigmentu mohou po určité době 
migrovat do povrchu podlahy a jejich odstranění je poté obtížné nebo nemožné.  
Vzhledem k tomu, že tento produkt rozpouští i ochranné vrstvy, je nutno vyčištěné místo po odstranění špíny a 
zbytků přípravku ošetřit hadrem namočeným v tom produktu, kterým byla ochranná vrstva vytvořena. 

 

Základní čištění 
 
Základní čištění elastické podlahy je nutné provést tehdy, pokud není možné odstranit odolné nečistoty a zbytky 
ošetřovacích produktů medodami popsanými v odstavci Běžné denní čištění. V závislosti na stupni zatížení 
konkrétního objektu a způsobu, jakým je prováděno běžné denní čištění, může být nutné provádět základní čištění 
v domácnosti každých cca 12 měsíců.  
Použít Základní čistící přípravek R v koncentraci 1:5 s vodou. Čistící roztok nanést stejnoměrně na podlahu a po 
doporučené době působení celou plochu vydrhnout ručně pomocí nářadí Padmeister se zeleným padem. 
Rozpuštěné nečistoty důkladně odsát savými hadry nebo vysavačem na vodu a celou plochu důkladně 
zneutralizovat čistou (pokud možno teplou) vodou až do úplného odstranění všech zbytků čistícího roztoku. Po 
tomto kroku musí opět následovat ošetření nebo oživení povrchu (tak, jak je popsáno v bodě Ošetření a oživení). 
Tip: Práci urychluje a usnadňuje použití jednokotoučového rotačního stroje SRP a odsátí nečistot vysavačem na 
vodu  (např. Dr. Schutz Vysavač na vodu PS 27).   

 
Důležitá upozornění 
 

Tento návod na údržbu předpokládá, že podlahovina byla položena odborně a spáry jsou vodotěsně uzavřeny 
svařovací šňůrou. Pokud tomu tak není, je nutné přizpůsobit čistící metody skutečnému stavu. Čističe například 
dávkovat z tlakové nádoby rozprašovačem, používat vyšší koncentrace, kratší doby působení apod.  
 
Nedílnou součástí tohoto návodu jsou také stručné pokyny pro běžné denní čištění. Dbát také na všechna 
upozornění, která jsou v nich obsažena. 
 
Tento návod na ošetřování a čištění obsahuje všeobecné informace k udržení hodnoty a kvality podlahoviny, které 
byly odsouhlaseny s výrobci. Dbát také všech pokynů výrobce, které jsou uvedeny v jeho všeobecných informacích 
pro transport, kladení a údržbu. Předáním tohoto návodu na uživatele splňuje podlahářská firma svoji 
povinnost vůči zadavateli dle předpisů v normě DIN 18365. Pokud máte dotazy ke správnému ošetřování a 
čištění ostatních typů podlahovin, kontaktujte prosím naše technické poradenství nebo navštivte naše webové 
stránky www.dema-dekor.cz.  
 
 
 
 

http://www.dema-dekor.cz/
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Výrobce: 
CC-Dr. Schutz GmbH 
Holbeinstr. 17, D-53175 Bonn 
www.dr-schutz.com 
 
Výhradní partner pro ČR: 
DEMA DEKOR CZ s.r.o. 
Vídeňská 51, 669 02 Znojmo 
telefon:  +420 515 227 272 
e-mail:   office@dema-dekor.cz 
www.dema-dekor.cz 
          Vydáno: CC-11.16 
          Změna:  
          
 

Předchozí vydané návody na ošetřování a čištění ztrácejí touto verzí svoji platnost. 
 
 

http://www.dr-schutz.com/

