
Ú D Ř Ž B A  A  P É Č E

Vhodnou péčí můžete své podlaze zajistit dlouhou životnost a krásný vzhled.  Běžný prach postačí zamést nebo ještě lépe vysát 
vysavačem. Pokud se objeví fleky nebo odolnější nečistoty, podlahu vytřete teplou vodou s čisticím přípravkem určeným na vinylové 
podlahy. Nečistoty  odstraňte co možná nejdříve, jelikož zvyšují míru opotřebení a mohou způsobit změnu barevnosti podlahové 
krytiny. Nepoužívejte, jak je často zvykem, běžný přípravek na mytí nádobí. Dále mějte na mysli, že určitě není vhodné používat 
agresivní či abrazívní čisticí prostředky nebo dokonce silná rozpouštědla, všechny tyto prostředky by mohly narušit povrchovou 
vrstvu podlahy. 
Trh nabízí nespočet přípravků pro čištění a údržbu vinylových podlah.  Doporučit můžeme například přípravky Dr. Schutz, s nimiž 
máme dobré zkušenosti i dobré reference od našich zákazníků (CC-PU-čistič nebo CC-R 1000 čístící přípravek).
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Jak správně pečovat o Vaši
novou vinylovou podlahu?

Údržba vinylových podlah spočívá ve vytvoření ochranného filmu na nášlapné vrstvě. Ten nejenže odpuzuje prach a nečistoty, ale 
chrání podlahu před brzkým opotřebením. Vhodným přípravkem je CC- Mat-3000PU nebo CC-Lesk-3000PU.
Důležité! Přípravky pro údržbu vinylové podlahy nanášejte pouze na dokonale vyčištěné podlahy. Pokud byste totiž tento přípravek 
aplikovali na podlahu, kde jsou ponechané nečistoty, ochranný film by je zafixoval. Jejich odstranění by potom bylo mnohem 
složitější. Pro zachování dloužé životnosti Vaší podlahy, a také z hygienických a estetických důvodů, provádějte údržbu pravidelně, 
např. 1x za měsíc.

Chcete-li, aby Vaše podlaha byla dlouho krásná, ošetřete ji vhodným přípravkem ihned poté, co Vám ji položíme. Přípravek na 
ošetření vinylové podlahy po montáži aplikujte neředěný (aplikace hadrem či mopem), a to v dostatečném množství, aby zatekl i do 
spojů. Ochranný film bude chránit nejen samotnou podlahu, ale právě i spoje, které se po zaschnutí stanou vodotěsné (u celoplošně 
lepeného vinylu).
Pokud budou ve Vašem domě probíhat stavební práce ještě po pokládce podlahy, určitě ji důkladně zakryjte, předejdete tak 
zbytečnému úklidu či možnému poškození podlahy.
Dále doporučujeme redukovat množství nečistot zanesených na podlahovou krytinu. K hlavnímu vchodu umístěte čistící zónu nebo 
čistící rohož, která zachytí drobné kamínky z obuvi. Kamínky a nečistoty zrnité povahy způsobují poškrábání podlahové krytiny. 
Pokud by došlo k poškrábání podlahy, nebojte, i v tomto případě máme řešení. Scratch Fix PU-Repair set  od Dr. Schutz je sada pro 
opravu jemných i hlubších škrábanců na vinylových a PVC podlahách. Dle vlastních zkušeností funguje skvěle, můžeme doporučit.

Vinylové podlaze postačí minimální péče. Stačí občas vyluxovat, setřít vlhkým mopem. A za každý krok navíc (viz výše “Údržba 
vinylových podah”) se Vám vinylová podlaha odvděčí perfektním vzhledem a velmi dlouhou životností. 


