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LINOLEUM (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 z linolea (např.Marmoleum, Marmolette atd.) 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
- linoleum jako každý přírodní reaguje na denní světlo.Působením denního světla postupně získává svou pravou barvu.

Užívání a údržba
- podlahu z linolea je nutné chránit před přímým slunečním svitem pomocí protislunečních folií, žaluzií nebo pomocí markýz
- pro zachycení hrubých nečistot je dobré u vstupů na tyto podlahy umístit rohožky nebo čistící zóny
- čištění po pokládce- povrchová úprava těchto podlah u známých výrobců zajištěná pomocí polymerového napuštění-není
nutné opět aplikovat. Podlahu vyčistit mokrou cestou pomocí např.Cleaneru nebo Monelu. Špinavou vodu setřít nebo vysát,
opláchnout čistou vodou,vytřít a nechat uschnout.
- běžné čištění- (“za sucha“) – každodenní pravidelné vysávání prachu a nečistot, nebo stírání suchým mopem.Setření prachu je
účinnější než čištění za mokra.Odstranění skvrn vlhkým mopem.
- periodické čištění – použitím kotoučových strojů, čistících a udržovacích prostředků svěřte odborné firmě
- používat čistící prostředky PH neutrální detergenty (nepoužívat agresivní saponáty)
- nábytek zejména židle opatřit plstěnými podložkami
- u kolečkových židlí používat pod židle podložky, nebo měkčená, široká kolečka

Doporučené čistící a ošetřující prostředky
- linoleum Forbo firma Moucal podlahoviny s r.o. Pražská 575/14, Praha 10 tel.271 751 117
www.marmo.cz (specialista na podlahoviny z linolea)
- výrobky CC Dr.Schutz k dostání na adrese:
Barkotex Praha s r.o., Poděbradská 777/9 Praha 9 tel. 241 443 350
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 vždy dle návodu na výrobku.
Vyčištění a ošetření všech druhů podlah provádí např .pan Zdeněk Cyrus, Pod svahem Svahem 16, Praha 4 tel. 602 325246

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4423
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