
 
 

NÁVOD NA ÚDRŽBU VINYLOVÉ PODLAHY 

 

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ 

- Doporučujeme opatřit nohy nábytku filcovými podložkami a těžké kusy nábytku stěhovat velmi opatrně, 

aby nedošlo k mechanickému poškození PVC krytiny. Nábytek a židle na kolečkách je nutné opatřit 

měkkými kolečky určenými pro tvrdé podlahy. Kusové koberce a běhouny pokládejte nejdříve 24 hodin po 

pokládce PVC podlahoviny. V komerčních objektech je nutné použít vhodné a dostatečně velké vstupní 

zóny, které zamezí vnášení hrubých nečistot na podlahu. 

 

BĚŽNÁ ÚDRŽBA 

- nově položená krytina musí být před používáním důkladně vyčištěna od všech zbytků montážních a 

výrobních nečistot nejprve (na sucho) a poté mokrou cestou. Podlahoviny opatřené PU úpravou již při 

výrobě nebo dodatečně po pokládce se uklízejí velmi snadno a rychle. Čištění od běžných nečistot 

doporučujeme obvyklými způsoby jako jsou luxování, vytírání dobře vyždímaným hadrem nebo plochým 

mopem, nejlépe z mikrovlákna. Přilnuté nečistoty, které nelze odstranit pouhým vytřením uvolněte 

vhodným kartáčem. V bytových prostorách doporučujeme přidat do vody šetrný čistící prostředek na krytiny 

opatřené PU úpravou (např. Dr. Schutz – PU čistič). Ředění čistícího přípravku s vodou volíme podle stupně 

znečištění podlahy. V prostorách, které to vyžadují, lze provádět desinfekční čištění speciálními prostředky. 

Tvrdošíjné skvrny a rýhy od gumových podpatků odstraníte neředěným PU čističem a hadříkem, po jejich 

odstranění místo přemyjte čistou vodou.  

 

OŠETŘOVÁNÍ 

- ošetřování celé podlahy se provádí v závislosti na přirozeném opotřebení povrchu. Vyčištěnou plochu 

podlahy je možno ošetřit speciálním přípravkem, který redukuje další opotřebení povrchu a ulehčuje běžné 

čištění. Také oživuje staré a opotřebené povrchy, jímž dodá příjemný vzhled. Tento přípravek se nanáší 

neředěný plochým mopem, který nepouští vlákna. Doporučujeme (Dr. Schutz – Mat 3000 PU popř. Dr. 

Schutz – PU ochranná vrstva).  

 

SKVRNY 

- každou skvrnu odstranit pokud možno ihned, nenechat zaschnout! Čerstvé, ještě vlhké skvrny, bodově 

odsajte savými hadry, nerozmazávejte! Odstraňování skvrny provádějte vždy od kraje do středu - k 

odstranění skvrny nepoužívejte žádné obvyklé domácí čističe nebo saponátové prostředky. Na koberce ze 

syntetického vlákna použijte speciální odstraňovače skvrn. Odstraňovač nestříkejte přímo na skvrnu, ale na 

tento speciální hadřík a bodově jej vmasírujte. Pracujte vždy od kraje do středu skvrny. Rozpuštěnou 

nečistotu suchou částí hadříku nebo papírovým ubrouskem bodově odsajte odsát a místo důkladně přečistěte 

čistou vodou a za použití suchých savých hadříků vyčištěné místo vysušte - při odstraňování skvrn místo 

nedřete a koberec nepromáčejte. 

 

OBECNÉ DOPORUČENÍ 

- doporučuje se koberec celoplošně nalepit, díky tomu se prodlužuje jeho životnost 

- v případě pokládky bez lepení se mohou časem tvořit spáry ve spojích a koberec není 

rozměrově stabilní. 


