
Návod na údržbu 

Vinylových podlah



Nejdřív odstraňte všechny nečistoty z podlahy pomocí vysávače nebo smetáku. Pak za použití mopu s mikrovláknem nebo gázou předem 
ponořeného do vody s vhodným čistícím* prostředkem podlahu důkladně přetřete. Pak podlahu nechte vyschnout nebo ještě jednou přetřete 
suchou látkou.

*Pro každodenní údržbu používejte neutrální čistící prostředky, pro hluboké čištění lze použít zásaditý čistící prostředek. Všechny prostředky
musí být vhodné pro údržbu vinylových podlah.

Každodenní péče a údržba

• Brusné kotouče a jiné postupy čištění neuvedené jako
doporučené / povolené v tomto návodu mohou nenávratně
poškodit povrchovou úpravu vinylové podlahy a zkrátit její
životnost

• Chemické prostředky, které nejsou vhodné na údržbu
vinylových podlah, mohou nenávratně poškodit povrchovou
úpravu vinylové podlahy a zkrátit její životnost (rozpouštědla
apod.)

Vinylové podlahy nevyžadují dodatečnou úpravu a jsou připraveny k použití ihned po instalaci. Pokud vinylová podlaha je přilepená k 
podkladu, je nutno vzít v úvahu dobu schnutí použitého lepidla. Doba schnutí lepidla se může lišit u různých výrobců. Pokud vinylová 
podlaha byla položena plovoucím způsobem, lze ji okamžitě používat.
Pro odstranění zbytků lepidla použijte speciální čistící prostředek vhodný pro vinylové podlahy, který zakoupíte v jakékoliv specializované 
prodejně. 

Co může vinylovou podlahu poškodit:

• Na nohy nábytku používejte podložky z PVC nebo plstě, 
gumové podložky mohou zanechávat barevné stopy

• U zámkových vinylových podlah je nutno zabránit tomu, 
aby čistící prostředek na podlaze déle setrvával. Podlahu 
je nutno důkladně vytřít mopem ponořeným do čisté 
vody, respektive suchým mopem dle druhu použitého 
chemického prostředku



Odstraňování skvrn

Skvrny vzniklé po malování Použijte rozpouštědlo barvy, pokud s ním již máte zkušenost. Pokud 
zkušenost nemáte, použijte slabší, méně koncentrovaná 
rozpouštědla. Pokud skvrnu nelze jednoduše odstranit, nepokračujte. 
Po použití rozpouštědla podlahu důkladně opláchněte a utřete. 
Zabraňte tomu, aby zbytky rozpouštědla zůstaly na podlaze.

Kapky barvy Lze odstranit pomocí mrazícího spreje. Mrazící sprej lze 
zakoupit u výrobců čistících produktů.

Skvrny od rozpouštědlového lepidla Lze použit silné rozpouštědlo, které nanášejte přímo na skvrnu 
nikoliv na povrch podlahy kolem skvrny. Pokud skvrnu nejde 
jednoduše odstranit, nepokračujte. Podlahu důkladně opláchněte 
a utřete. Zabraňte tomu, aby zbytky rozpouštědla zůstaly na 
podlaze.

Skvrny od akrylového lepidla Použijte rozpouštědlo na bázi vody spolu se vhodným čistícím 
prostředkem. Podlahu pak důkladně opláchněte a utřete.  

Žvýkačka Použijte mrazící sprej pro ztuhnutí žvýkačky a následně ji 
odstraňte pomocí plastové stěrky. Mrazící sprej lze zakoupit 
u výrobců čistících produktů.

Stopy po gumových předmětech, podrážkách, podpatcích Použijte zásadité rozpouštědlo, které nanášejte přímo na 
skvrnu. Nechte působit několik minut, pak podlahu důkladně 
opláchněte a utřete. 

Původ znečištění Způsob odstranění

• Abyste zabránili tvorbě škrábanců a jiných mechanických 
poškození podlahy, umístěte vhodnou čistící zónu
(podložku, rohož) u vstupu do bytu. Zabraňte vnášení písku 
nebo jiných nečistot do místnosti s vinylovou podlahou. 
Pokud tomu zabránit nelze, pravidelně (nejlépe denně) 
odstraňte písek z povrchu vinylové podlahy pomocí vlhkého 
mopu s mikrovláknem nebo použijte speciální vysávač.

Užitečné rady

• Pro zachování vzhledu podlahy a předejití změně barvy
podlahy vždy používejte čistící prostředky vhodné pro
údržbu vinylových podlah. Dodržujte postup uvedený na
obalu. Nadměrné množství čistícího prostředku může
způsobit vyblednutí podlahy nebo nehezký vzhled.

• Na hlubší škrábance nebo jiné mechanické poškození
(důlky po nohách nábytku apod) použijte voskovou tužku,
tím škrábance zaplníte a podlaha získá lepší vzhled.




