ADORE LUXUSNÍ VINYLOVÉ PODLAHY ADORE REGENT
VŠEOBECNÁ ÚDRŽBA A PÉČE - REZIDENČNÍ INSTALACE
VŠEOBECNÁ ÚDRŽBA A PÉČE
• Denně zametejte nebo vysávejte vysavačem s měkkým kartáčem (štětinami) nečistoty.
• Skvrny a tekutiny odstraňujte neprodleně.
• Používejte mop z mikrovláken dle potřeby. Při vytírání používejte čistou vodu, nebo
můžete použít čistící prostředky pro nevoskované vinylové podlahy.
• Chraňte podlahu před dlouhodobým slunečním zářením.
• Používejte vhodné chrániče na ochranu podlahy, jako jsou plstěné chrániče podlahy na
nohy nábytku, vstupní rohože apod.
• Ujistěte se, že vaši domácí mazlíčci nemají ostré drápky a pravidelně jim je stříháte.
• Nepoužívejte abrazivní čističe, bělidla, nebo vosk pro údržbu podlahy. Technologie
použité při výrobě by se tak mohly znehodnotit.
• Nešoupejte židlemi, nebo netahejte těžké předměty a těžký nábytek po podlaze.
• Klíčem k úspěšné údržbě všech typů podlahových krytin je pravidelné odstraňování všech
typů nečistot. Vytírání mopem s 'provázky', nebo houbou, zanechává velké množství
nečistot - ty spíše rozpouští, rovnoměrně je rozprostírá po podlaze a vytváří tak zašlý film.
• Adore doporučuje použití mopu s mikrovlákny pro odstranění prachu a následné
důsledné vytření podlahy čistou vodou. To je velmi důležité pro zabránění vzniku
špinavého filmu.
• Při stěhování těžkého nábytku a spotřebičů, jako jsou např. skříně a ledice, používejte
podložku tomu určenou, či desky z překližky nebo sololitu.
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Největší, pravděpodobně jedinou příčinou poškození jakéhokoli povrchu podlahových
krytin je oděr z nečistot a písku či štěrku. Pokud je to možné, používejte rohože před
vchodem na podlahu. Vysávejte, nebo zametejte podlahu často, abyste odstranili
veškeré nečistoty a písek. Používejte pouze vysavače s měkkým upevněním štětin a bez
'klepače'.
Ujistěte se, že na podlaze používáte rohože, které nebarví. Podložky opatřené gumou, či
latexem, mohou poškodit či probarvit povrch podlahy.
Používejte nebarvící chrániče podlahy pod těžkým nábytkem.
Židle by měly být opatřeny čistými, hladkými a nebarvícími podlahovými chráničemi.
Zajistěte, abyna chráničích nebyly žádné výčnělky, nebo otřepy. Plstěné chrániče se musí
pravidelně čistit, aby nedocházelo k zanesení a poškození podlahy.
Podlaha by neměla být vystavena přímému slunečnímu světlu po dlouhou dobu.
Dlouhodobá expozice může mít za následek zbarvení podlahy. Doporučuje se okna
nenechávat dlouho otevřená hlavně při nejsilnějším slunečním svitu.

POČÁTEČNÍ ÚDRŽBA
Poznámka: U lepených instalací vydržte s počáteční údržbou alespoň 72 hodin po
dokončení instalace. Tím je zajištěno, že lepidlo má dostatek času na vysušení a vytvrzení.
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Odstraňte veškeré nečistoty z povrchu podlahy, vysajte, nebo zameťte povrch.
Zbytky suchého lepidla odstraňte pomocí technického benzinu a čistého bílého hadru.
Podlahu jakkoli neleštěte a nic na ní nenanášejte.
Odstraňte jemné nečistoty mopem z mikrovlákna.
Vytřete podlahu vodou nebo neutrálním čistícím prostředkem RZ 181. V tomto
případě postupujte dle uvedeného návodu na obalu.
• V případě potřeby vodu několikrát vyměňte.

BĚŽNÁ ÚDRŽBA
Vysávejte nebo odstraňujte prach a menší nečistoty mopem z mikrovlákna.
Vylité tekutiny odstraňujte ihned.
Vytřete podlahu vodou, nebo můžete použít čistící přípravek RZ 181.
Vytírejte podlahu mopem z mikrovlákna.
.
OBČASNÁ ÚDRŽBA
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Každá podlahovina začne v průběhu užívání ztrácet časem lesk a vyžaduje jeho
obnovení.
Důkladně vyčistěte podlahu od veškerých nečistot. Několikrát vyměňte vodu. Můžete
použít čistič RZ 150 - v tomto případě postupovat dle návodu.
Aplikujte 2 vrstvy RZ 161 nebo RZ 162. Aplikujte mopem RZ. Postupujte dle návodu.

DŮLEŽITÉ
Pokud se domníváte, že se vaše situace nevztahuje na kroky v tomto návodu obraťte
se prosím na odbornou pomoc přes www.adorevinyl.cz před zahájením údržby.

