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Všeobecné instrukce na údržbu, čištění a péči o laminátové podlahy 1FLOOR
Laminátové podlahy 1FLOOR vyžadují minimální údržbu a jsou velmi odolné proti opotřebení. Správná péče výrazně
prodlužuje životnost Vaší podlahy.
V případě čištění laminátových podlah znamená méně většinou více a obecně postačuje podlahy vysávat. Čištění vodou
a čistícími prostředky doporučujeme střídmě a šetrně, vždy řádně vyždímaným (pouze navlhčeným) hadrem.
Nikdy na čištění podlahy nepoužívejte hrubé materiály.
Nepoužívejte čistící prostředky, které podlahy zanáší a zanechávají vrstvu na jejím povrchu.
Nikdy nepoužívejte stroje pro parní čištění.
Dodržujte doporučené podmínky relativní vlhkosti vzduchu 50 - 65% při 20 ° C a pokud je to nutné, používejte vhodný
zvlhčovací přístroj.
Špína a písek mají na podlahu stejný účinek jako smirkový papír, dbejte proto na umístění rohoží a čistících zón v blízkosti
vchodů a v místech, kde hrozí zanášení těchto nečistot do interiéru.
Opatřete plstěnými chrániči spodní části nábytku, které by mohly poškodit podlahu. Užívejte pouze kolečkové židle s kolečky
typu W (měkká kolečka podle DIN 68168).
V případě podlahového vytápění nesmí teplota povrchu podlahy nikdy překročit 26 ° C.

Okolní prostředí
Pro zachování dobrého stavu podlahu udržujte relativní vlhkosti vzduchu 50 - 65% a teplotu okolo
20 ° C a v případě dlouhodobější nižší relativní vlhkosti použijte vhodné zvlhčovací přístroje.
To platí zejména v období, kdy je zapnuto ústřední topení nebo se přirozeně vyskytují vysoké teploty.
Nízká relativní vlhkost vede ke snížení vlhkosti dřeva a může docházet k otevírání zámků v místě spojů lamel. Nadměrná vlhkost
nebo stojatá voda na podlaze může naopak vést k poničení povrchu podlahy nabobtnáním, deformacemi a změnou barvy.

Počáteční údržba podlahy po pokládce
Laminátová podlaha nevyžaduje žádnou počáteční údržbu po pokládce, před jejím užíváním.
Není nutné ošetřovat povrch dodatečnou ochrannou vrstvou.

Údržba laminátové podlahy 1FLOOR
Doporučujeme použít čistič CC na laminátové podlahy od Dr. Schutze.
Odstraňte usazený prach a nečistoty pomocí vysavače.
Pro odstranění běžných nečistot nařeďte čistící prostředek s vodou v poměru 1:200 a umyjte podlahy dobře vyždímaným
mopem.
Na skvrny, značky od podpatků bot apod. můžete použít neředěný čistič, který naneste na vhodný hadr či neabrazivní pad.
Následně podlahu setřete čistou vodou tak, aby byly odstraněny veškeré nečistoty a zbytky čistícího prostředku.

