
TOPSTEP s.r.o. | K Mlýnům 80 | 595 01 Velká Bíteš

VŠEOBECNÉ OPATRENIE

Vo vstupných častiach inštalovať dostatočne dimenzované a účinné čistiace zóny (minimálna dĺžka na 3-4 
roky), ktoré je nutné pravidelne čistiť alebo vymeňovať. Toto opatrenie zamedzuje vznášania veľkej časti 
nečistôt do objektu a sníži nebezpečie mechanického poškodenia podlahy.

BEŽNÉ ČISTENIE

Pre odstaňovanie bežných denných nečistôt použite produkt Prípravok na čistenie laminátu, ktorý sa riedí 
vodou v pomere 1:200 ( 50 ml na 10 litrov vody) a podlahu týmto roztokom natierajte. Používajte dobre vyžmý-
chané mopy alebo handry.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Laminátové schody nikdy nenechávajte na dlhšiu dobu vlhké alebo mokré, pretože obzvlášť v oblastiach 
spojov nasávajú vodu a mohlo by preto dôjsť k zmenám ich formy (napučanie) alebo zošednutie. Preto dbajte 
vždy na to, aby čistenie pokiaľ je možné bolo prevedené nasucho (mopom, metľou, vysávačom), popr. dobre 
vyžmýchanými handrami, aby sa na schodoch nevytvorili čmúlance.

Laminátové schody reagujú na okolité podmienky (obzvlášť  na relatívnu vlhkosť vzduchu) príslušnou zme-
nou. Zmena vlhkosti laminátu vedie k zmršťovaniu (pri nízkej vlhkosti) alebo k napučaniu (pri vysokej vlhkosti) 
a s tým sú spojené príslušné následky (napr. tvorba špár). Aby sa zabránilo týmto mimoriadným zmenám, je 
nutné myslieť na to, že relatívna vlhkosť vzduchu sa v priestoroch s laminátovou podlahou musí pohybovať 
celoročne medzi hodnotami 50% až 60% pri teplote 20 - 22°C. V prípade potreby je nutné v priestore zabez-
pečiť vetracie, zvlhčovacie alebo zariadenie na kúrenie. Tieto klimatické podmienky nemajú pozitívny vplyv 
len na vaše laminátové schody, ale prospievajú na všetky nábytky z dreva, hudobným nástrojom, obrazom,  
a neposlednom rade taktiež vám osobne.

Tento návod na ošetrovanie a čistenie obsahuje všeobecné informácie k udržaniu hodnoty a kvality scho-
diska, ktoré bolo odsúhlasené výrobcom. Dbajte na všetky pokyny výrobcu, ktoré sú uvedené v jeho všeo-
becných informáciách pe transport, pokladanie a údržbu. Predaním tohoto návodu na užívateľa spĺňa pod-
lahárska firma svoju povinnosť voči zadávateľovi podľa predpisov v norme DIN 18365. Pokiaľ máte otázky 
ku správnemu ošetrovaniu a čisteniu, kontaktujte prosím naše technické poradenstvo alebo navštívte naše 
webové stránky www.topstep.sk
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