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LAMINÁTOVÉ PODLAHY CLASSEN
NÁVOD NA ÚDRŽBU
preventívne opatrenia
Opatrite vstupy čistiacimi zónami, ktoré zachytia nečistoty z vonku. Pravidelne tieto čistiace zóny upratujte.
Všeobecné inštrukcie k údržbe drevených podláh a podláh na drevenej báze.
Čistenie vodou a čistiacimi prostriedkami doporučujeme striedmo a šetrne, vždy riadne vyžmýkanou (iba navlhčenou) handrou
alebo mopom. Úplne sa vyhnite tomu, aby na podlahe zostala stojaca voda.
V prípade použitia čistiacich prostriedkov sa vyhnite dlhšiemu pôsobeniu na podlahe, predídete tým vzniku mliečnych škvŕn.
Odporúčame čistiť podlahu na časti.
Nepoužívajte na čistenie podlahy hrubé materiály, mohlo by dôjsť ku vzniku jemných škrabancov.
Drevené a laminátové podlahy, ako všetky ostatné komponenty z dreva, reagujú na okolitú vlhkosť vzduchu. Dbajte,
aby relatívna vlhkosť v miestnosti, kde sú podlahy položené, bola v rozmedzí 55 - 65% a teplota okolo 20 ° C. Tieto hodnoty všeobecne prospievajú nielen podlahám, ale aj maľbám, drevenému nábytku a v neposlednom rade Vášmu zdraviu.
Dôkladné čistenie po položení.
Odstráňte hrubé nečistoty z podlahy zametením alebo vysatím.
Zvoľte vhodný čistiaci prostriedok, podľa typu Vašej podlahy.
Dodržujte návod na použitie u daného prípravku.
Vždy starostlivo vyžmýkajte mokrú handru či mop. Pracujte v sekciách. Podlaha musí byť suchá ako najrýchlejšie je to možné.
Odporúčame použiť pre finálne vysušenie podlahy ešte čistú a suchú mäkkú handru.
Bežné čistenie laminátovej podlahy.
Vyberte starostlivo čistiaci prostriedok podľa typu podlahy a miesta pokládky.
Podlahu čistite týmto čistiacim prípravkom v pravidelných intervaloch, ktoré závisia od miery znečistenia podlahy:
•
Podlahy s nízkou frekvenciou použitia (napr. V obývačkách, spálňach apod.) Čistite podľa potreby každé 2 - 3 týždne.
•
Podlahy so strednou frekvenciou použitia (napr. Chodby, schody, kancelárie) čistite každé 2 týždne, v prípade
vyššieho prevádzke častejšie.
•
Podlahy s vysokou frekvenciou použitia (napr. Reštaurácie, obchody, školy) čistite každý týždeň, pri naozaj
vysokom užití je možno aj častejšie.
Mimo mokré čistenie odporúčame podlahu zametať či vysávať vždy raz za 2 - 3 dni.

