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LAMINÁTOVÉ PODLAHY (všeobecné podmínky,údržba a čištění)
- technické podmínky a stavební připravenost pro instalaci podlah se řídí dle novelizované normy ČSN 75 4505 s platností od
10/08
- u podlah laminátových je nutné průběžně během roku zajistit vhodné prostředí při jejich užívání tj. relativní vlhkost vzduchu
45-60% při teplotě 18-25 stupňů a cirkulaci vzduchu.
- v případě užití podlahového vytápění je nutné způsob podlahového vytápění, technické podmínky,přípravu pro instalaci
podlahy(harmonogram topného režimu) a montáž podlahy vždy konzultovat s provádějící firmou a projektantem - extrémní
plošné zatížení (např.těžká kuchyňská linka, knihovna atd.) může narušit funkci plovoucí podlahy (její dilataci)
Užívání a údržba
- laminátovou podlahu je nutné chránit před přímým slunečním svitem pomocí protislunečních folií, žaluzií nebo pomocí
markýz
- pro zachycení hrubých nečistot u vstupů na laminátové podlahy pokud možno umístit rohožky nebo čistící zóny
- pravidelné vysávání hrubých nečistot a prachu, nebo vytírání suchým mopem
- při vlhkém čištění se snažit, aby na podlahu bylo nanášeno co nejmenší množství vody (pouze zavlhlý hadr nebo mop). Platí
jednoduché pravidlo: tolik vody, aby max. po jedné minutě podlaha vyschla
- podlahu stírat ve směru lamel
- používat čistící prostředky Ph neutrální (nepoužívat agresivní saponáty)
- nábytek zejména židle opatřit plstěnými podložkami
- u kolečkových židlí používat pod židle podložky, nebo měkčená a široká kolečka
- poškozený povrch(např.proražení povrchové vrstvy) co nejdříve zavoskovat (např.tmel Color Fill) a tím zamezit průnik
vlhkosti do nosné části poškozené lamely
Doporučené čistící a ošetřující prostředky
- výrobky CC Dr.Schutz k dostání na adrese:
Barkotex Praha s r.o., Poděbradská 777/9 Praha 9 tel. 241 443 350
Magnum ,Průhonice 599,Areál Wiky tel. 267 751 063
DEMA DEKOR CZ s r.o. výhradní dovozce pro ČR, Vídeňská 51 Znojmo
tel. 515 227 272 www.dema-dekor.cz
- výrobky firmy LOBA k dostání na adrese:
Likor s r.o., Mírové nám. 1585 Dobříš tel.318 533 011
Likor s r.o., Radlická ulice 69/1305 Praha 5 tel. 251 552 556
Vyčištění a ošetření podlahy je nutné aplikovat dle návodu na výrobku.
Vyčištění a ošetření všech druhů podlah provádí např. pan Zdeněk Cyrus, Pod Svahem 16, Praha 4 tel.602 325246
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