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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 nečis-
tôt do objektu a sníži nebezpečie mechanického poškodenia podlahy.

BEŽNÉ ČISTENIE

Odstraňovanie prachu: Odstraňovanie voľne ležiaceho prachu a nečistôt prevedte stieraním vlhkým mopom 
a vysávaním.

Manuálné alebo strojové mokré čistenie: Pre odstránenie usadených nečistôt použite doporučený čistič 
zriedený s vodou vhodnom pomeru a schodišťe vytierajte ručne vhodným mopom (napr. mopy s poťahom  
z mikrovlákna), používajte Dezinfekčný prostriedok-koncentrát (testované podľa smerníc a listiny DGHM aVAH).

Doporučený čistič:

PU čistič,riedenie 1 : 200 s vodou

Technické poznámky:

Pravidelné leštenie vyčisteného povrchu jednokotúčovým strojom alebo leštiacou kefou sa doporučuje pre 
optimálne udržanie hodnoty a kvality povrchovej úpravy. Leštenie zároveň zjednodušuje a uľahčuje denné 
čistenie.

ODSTRAŇOVANIE ŠKVŔN,RÝH OD PODPÄTKOV A ŠKRABANCOV

Odolné škvrny a gumové rýhy od podpätkov, ktoré sa nedajú očistiť metódami bežného čistenia, je možné 
odstrániť doporučeným produktom v spojení s mikrovláknovou handrou. Na záver čistené miesto umyť čistou 
vodou. Škvrny odstraňovať pokiaľ je možné okamžite, lebo niektoré typy pigmentov môzu po určitej dobe 
migrovať do povrchu podlahy a ich následné odstránenie je zložité alebo nemožné.

Doporučený čistič: PU čistič,neriadený

aplikácia permanentných 2K-PU náterov nájdete v našich technických manuáloch „Základné čistenie povrchov“ 
a „Pokyny pre aplikáciu 2K-PU-náterov“.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Tento návod na údržbu predpokladá, že podlahovina bola položená odborne. Neoddeliteľnou súčasťou toho-
to návodu sú také stručné pokyny pre bežné denné čistenie. Dbajte taktiež na všetky upozornenia, ktoré sú  
v nich obsadené.

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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