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Údržba, čištění a péče o laminátovou podlahu
Předcházení poškození
Jako u všech podlahových krytin, chraňte i Vaši novou laminátovou podlahu před částicemi nečistot zajištěním čistících zón
pro jejich zachycení.
Pro ochranu laminátové podlahy před poškrábáním musí být nohy u židlí, stolů i ostatních kusů nábytku v každém případě
opatřeny vhodnými filcovými podložkami.
Kolečkové kancelářské židle, stoky a kontejnery opatřete měkčenými kolečky. Dále je možnost chránit podlahu v silně
namáhaných prostorách vhodnými ochrannými rohožemi.
Voskování nebo jiná ochrana laminátové podlahy popř. ochrana hran proti průniku vlhkosti nejsou potřebné, protože tímto
opatřením se v žádném případě nedosáhne zlepšení vzhledu nebo užitné hodnoty.
Doporučujeme pravidelné suché čištění laminátové podlahy vysavačem (nástavec s kartáčem) nebo smetákem. Čištění
s mírným navlhčením provádějte pouze při úporných nečistotách. Důležité při tom je, aby byl hadr dobře vyždímán a
nevytvořily se kaluže vody.

Užívání, údržba
Všeobecné pokyny pro užívání, údržbu Vaší laminátové podlahy:
Relativní vlhkost vzduchu v místnosti 50-65% je optimální pro laminátovou podlahu Parador i pro pocit pohody lidí.
Vyvarujte se písku a nečistot na podlaze, protože obojí působí jako brusný papír.
Tekutiny na podlaze je nutné okamžitě setřít.
Vytírat podlahu pouze s mírně navlhčeným hadrem.
Nepoužívat žádné abrazivní prostředky, vosky na parkety, politury nebo čištění horkou párou. Ty kazí mimo jiné i vzhled
podlahy.
Kolečkové, kancelářské židle pouze s měkčenými kolečky, popř. v těchto silně namáhaných oblastech použijte příslušné
rohože a stolky opatřete měkkými filcovými
Nepoužívat parní čističe!

Běžné čištění
Prach, vlákna a volné částice odstranit smetákem nebo vysavačem (nástavec s kartáčem)
Skvrny znečištění otřete mírné navlhčeným hadrem
Při silných nečistotách podlahu vytřete vlhkým hadrem a použijte čistícího koncentrátu Parador (poměr koncentrátu a vody
1:50). Dbejte na to, aby se nevytvářely kaluže vody

Silné nečistoty
Znečištění látkami, jako je krém na boty, lak, dehet, olej, maziva, inkoust, tuš a rtěnka, se nejlépe odstraní hadrem
namočeným v rozpouštědle. K tomu se hodí např. aceton, odstraňovač laku na nehty nebo čistící benzín, Přitom je nutné
respektovat bezpečnostní předpisy.

Odstraňování a opravy škrábanců
Malé škrábance
Hadrem nanesete trochu intenzivního ochranného prostředku Parador (Intensiv-Pflegemittel) na odstraňovanou plochu a po
několika minutách ji utřete do sucha. Případně tento postup opakujte. Na závěr místo otřete mírně navlhčeným hadrem

Velké škrábance
Pomocí opravné pasty a špachtle je možné poškození místa opravit.
Zákazník byl seznámen s užíváním, údržbou laminátové podlahy.

Podpis koncového uživatele/objednatele

V Praze dne xx.xx.2017

