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Návod na údržbu polyuretanových a epoxidových podlahovin
1. Preventivní opatření
Podstatná část veškerých vnášených nečistot může být minimalizována použitím čistících
rohoží před vchodem a čistících zón ve vstupních částech objektů. Tyto čistící zóny by měly
mít v objektu velikost na minimálně 2 - 3 kroky.
2. Čištění po ukončení stavebních prací
Nově položená krytina musí být před používáním vyčištěna, aby byly odstraněny všechny
zbytky výrobních a montážních nečistot. K tomuto čištění použijte CC-PU-čistič (výrobce Dr.
Schutz) zředěný s vodou v poměru 1: 10. Při lehčím znečištění lze koncentraci roztoku snížit.
Čistící roztok naneste stejnoměrně na podlahu a po cca 10 minutách působení celou plochu
vyčistěte mycím strojem s červeným padem nebo kartáčem. Rozpuštěné nečistoty odsajte
vysavačem na vodu a celou plochu zneutralizujte čistou vodou až do úplného odstranění
všech zbytků čistícího roztoku.
3. Běžné čištění a ošetřování
3.1 Odstraňování volně ležících nečistot
Odstraňování volně ležících nečistot provádějte stíráním mopem nebo mycím strojem.
3.2 Manuální nebo strojové mokré čištění
Pro odstranění přilnutých nečistot použijte CC-PU-čistič zředěný v poměru 1: 200 s vodou a
plochu vytírejte ručně nebo mycím strojem s červeným (popř. měkčím) padem nebo
kartáčem. V prostorech, ve kterých je nutno pravidelně provádět plošné desinfekční čištění,
používejte CC-Desinfekční prostředek (výrobce Dr. Schutz).
3.3 Odstraňování kapalných látek
Úkapy a rozlité chemikálie nebo agresivní látky doporučujeme odstraňovat z povrchu co
nejdříve vytřením a zneutralizováním povrchu vodou. Dle koncentrace látky a doby její
expozice na podlahu může dojít ke změně odstínu povrchu, popř. jejímu poškození.
4. Mezistupňové čištění
Pokud není možno ulpívající nečistoty odstranit běžným čištěním, doporučuje se provést
mezistupňové čištění roztokem CC-PU-čističe a vody v koncentraci, která odpovídá stupni
znečištění plochy (např. 1: 50 až 1: 100). Čištění provádějte za pomoci kartáče nebo mycím
strojem.
5. Odstraňování skvrn, stop od pneumatik a gumových podpatků
Tvrdošíjné skvrny a stopy odstraníte neředěným CC-PU-čističem za pomoci hadříku nebo
jemného bílého padu. Na závěr místo přemyjte čistou vodou. Skvrny odstraňujte pokud
možno neodkladně, neboť některé typy skvrn při zestárnutí do povrchu migrují a jejich úplné
odstranění je poté velmi obtížné nebo nemožné.
Pozn. K čištění lze kromě doporučeného čistícího prostředku použít i jiné, běžně dostupné
neagresivní čistící prostředky. Lesklé podlahoviny ztrácení čištěním pady a kartáči lesk.
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