
Návod na údržbu 

laminátových podlah



• Použijte vysavač s měkkým nástavcem pro parkety. Tímto
odstraníte veškerý prach a nečistoty.

• Podlahu přetřete suchým mopem nebo prachovkou.

PREVENCE POŠKOZENÍ:

• Pokud se v místnosti s nainstalovanou laminátovou
podlahou nachází nábytek nebo židle s pojezdovými
kolečky, musí být vyrobena z měkkého plastu. V opačném
případě se musí použit speciální podložka pod pojezdová
kolečka.

• Podlahu nesmíte voskovat, lakovat, brousit ani leštit, ani
čistit „mokrým postupem“ Před vstup do místností s
laminátovou podlahovou krytinou nebo u vstupních dveří
umístěte čistící zónu za účelem zamezení kontaktu
podlahy se špínou, štěrkem, pískem a jinými látkami.

ČIŠTĚNÍ LAMINÁTOVÝCH PODLAH

Po dokončení montáže:

• V případě přemisťování nábytku nebo těžkých předmětů,
tento nábytek nebo předměty musí být nadzdviženy a
přeneseny.

• Posouvání nábytku/těžkých předmětů může způsobit
nenávratné poškození laminátové podlahové krytiny.

• Eliminace nebo snížení výše poškození těžkými předměty
či nábytkem je možná pomocí speciálních chráničů (např.
plstěné podložky) na nohy.

• Relativní vnitřní vlhkost vzduchu musí být udržována v
rozmezí 40 až 60 % celoročně za účelem eliminace
přirozeného rozpínání a stahování dřeva. Za stejným
účelem musí být udržována vnitřní teplota okolo 20° C.

• Pokud je to nutné, přetřete znovu.

• Zbytky nečistot (lepidla, tmelů apod) odstraňte pomocí
čisticích prostředků určených pro laminátové podlahy.
Respektujte návod výrobce čistícího prostředku.

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

Vlhké čištění:

• Laminátovou podlahovou krytinu nelze umývat vodou. Voda
může způsobit nenávratné poškození podlahy. Pokud vlhké
čistění je nezbytné, podlahu přetřete dobře vyždímaným
(vlhkým) mopem nebo hadříkem. Mop nebo hadřík nesmí
obsahovat zbytky agresivních čisticích prostředků
nevhodných na laminátové podlahové krytiny.

• Podlahu čistěte vždy ve směru prken, plynulými tahy
dopředu dozadu po celé ploše podlahy. Pokud se na povrh
podlahy dostala voda, musíte louži ihned odstranit.

• Povrch utřete čistým suchým hadříkem nebo kusem látky
(nejlépe bavlněným).

•

Suché čištění:

•

Podlahu čistěte vysavačem s měkkým nástavcem na 
parkety, nebo elektrostatickou prachovkou. Případně 
použijte suchý mop. Tento mop nesmí obsahovat zbytky 
agresivních čisticích prostředků nevhodných na laminátové 
podlahové krytiny. Respektujte návod výrobce čistícího 
prostředku.

•

Podlahu čistěte vždy ve směru prken, plynulými tahy 
dopředu dozadu po celé ploše podlahy.

Lze použit speciální čistící prostředky určené pro 
laminátové podlahy. Vždy respektujte návod výrobce 
čistícího prostředku.



SKVRNY

Nikdy nepoužívejte parní čistič na laminátové podlahy!

Může dojít k nevratnému poškození podlahové krytiny.

Stopy po gumových předmětech, podrážkách, 
podpatcích, špína z ulice, stopy po tužkách nebo 
pastelkách 

Použijte prachovku 

Stopy po ovoci, mléku, pivu, vínu, čaji a jiných 
nealkoholických nápojů 

Neprodleně vysušit savou látkou. Pokud skvrna je již zaschlá, 
použijte vlhkou látku a vytřete dosucha. 

Krev, moč Neprodleně utřete hadříkem. Pokud skvrna je již vyschlá, použijte 
suchý kartáč. Zbylé nečistoty odstraňte speciálním čisticím 
prostředkem na laminát. Respektujte návod výrobce čistícího 
prostředku. 

Lak na nehty, leštidlo na boty, laky, inkoust, kosmetika, 
fixy 

Odstraňte pomocí rozpouštědla, např. acetonu, naneseného na 
hadřík. Aplikujte pouze na skvrnu. Nepoužívejte mastné 
chemické čistící prostředky. 

Čokoláda, tuk, olej Odstraňte pomocí speciálního čistícího prostředku na laminát. 
Respektujte návod výrobce čistícího prostředku. 

Mastné skvrny Použijte speciální čistící prostředek na laminát. Respektujte 
návod výrobce čistícího prostředku. Nebo použijte roztok 
citronové šťávy nebo vinného octa s čistou vodou (+/-2 ml na 
5-10L). Vytřete podlahu vlhkým mopem nebo hadříkem.

Původ znečištění Způsob odstranění




