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Přehled doporučených prostředků pro správné čištění
a údržbu:

Blahopřejeme k vašemu rozhodnutí pořídit si podlahu z
přírodního materiálu!

1. Po pokládce nové podlahy

Parketové, dřevěné nebo korkové podlahy z přírodních materiálů jsou pro své
četné přednosti velmi oblíbené. Vytvářejí příjemnou a přirozenou atmosféru
bydlení a vyznačují se dlouhou životností a velkou odolností.

		

RZ 182 Bauschlussreiniger
Hotový čisticí prostředek pro čištění nečistot po ukončení
stavebních prací spojených s pokládkou podlahových krytin
v souladu s VOB DIN 18365

Poznámka:Pro čištění nově položených podlah lze alternativně použít i výrobky
RZ 351 Parkett Grundreiniger resp. RZ 382 Laminat Wischpflege (viz. tabulka).

Parketové, dřevěné,
korkové a laminátové podlahy

wirwir
lieben
lieben
böden.
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Návod k čištění
a údržbě

Zakoupili jste podlahovou krytinu:

2. DENNÍ OŠETŘOVÁNÍ
RZ 382 Laminat Wischpflege
Čisticí koncentrát pro základní čištění laminátových podlah bez
zanechání šmouh.
RZ 381 Parkett Wischpflege
Čisticí koncentrát k běžnému čištění lakovaných parketových,
dřevěných a korkových podlah.
RZ 380 Holzbodenseife			
Čisticí koncentrát k běžnému čištění olejovaných parketových,
dřevěných a korkových podlah.

Datum nákupu/ pokládky:

Jedná se o podlahovou
krytinu těchto vlastností:
¨
¨
¨
¨

lakované parkety/dřevo/korek
laminát
vícevrstvé (hotové) parkety s UV vytvrzenými laky
ostatní:

3. PRVNÍ OŠETŘENÍ / NANESENÍ OCHRANNÉ VRSTVY
RZ 361 Parkett Pflege seidenmatt
Prostředek k prvnímu ošetření lakovaných parketových,
dřevěných a korkových podlah v hedvábném matu.

Váš specializovaný prodejce/ podlahářská firma:
RZ 360 Parkett Pflege Siegel glänzend
Vysoce účinná syntetická disperze pro první a následné
ošetřování lakovaných parketových, dřevěných a korkových
podlah v lesku.

RZ 351 Parkett Grundreiniger
Č isticí roztok na bázi vody pro odstranění starých znečištěných
ochranných vrstev, na lakované parketové a korkové podlahy.

5. Retušování lehkých škrábanců
RZ 173 Refresher
Dvousložková olejová opravná retuš k retušování lehkých
škrábanců na dřevěných podlahách povrchově ošetřených 2K
olejem (Pallmann Magic Oil 2K).

Osobní kód parketáře:
Uvedením osobního kódu podlaháře získáte 10%-ní slevu na čisticí
a ošetřovací prostředky z E-Shop obchodu www.pallmannshop.cz
S případnými dalšími otázkami se prosím obracejte na příslušné specializované prodejce produktů RZ nebo odborné podlahářské firmy, anebo přímo na
výhradního dovozce.
ČR | Obchodní zastoupení a výhradní dovozce:
Uzin s.r.o. | A Company of Uzin Utz Group | Českomoravská 12a | 190 00 Praha 9
Telefon: +420 283 083 314 | Telefax +420 283 083 419
E-mail: info@uzin.cz | Internet: www.rz-systems.cz
E-Shop: www.pallmannshop.cz
Předáním tohoto návodu k čištění a údržbě zpracovatel stvrzuje soulad s DIN 18365, „Práce s podlahovými krytinami“.
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4. PRAVIDELNÉ INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ

Užitečné rady pro správnou údržbu

wir lieben böden.

Správný způsob čištění a údržby se vyplatí!

1 x ročně

Pravidelné běžné čištění
Výrobky z přírodních materiálů jakými jsou parketové, dřevěné či korkové podlahy by
pokud možno neměly zůstat po delší dobu mokré, protože jsou to materiály nasákavé,
které pohlcují vlhkost, a mohlo by dojít k jejich tvarovým změnám či jejich deformaci.
Při čištění proto vždy dbejte na to, abyste podlahu vytírali vždy jen mírně vlhkým,
nikoli mokrým hadrem či mopem, a aby na podlaze nezůstávaly žádné „louže“.
V textu dále uvedené vysoce kvalitní prostředky poskytují vašim podlahám po
každém čištění vysoce hodnotné ošetřovací složky, které mají výrazný vliv na pěkný
vzhled a životnost vašich nově položených podlah. V případě lakovaných parket a
korkových podlah používejte RZ 381 Parkett Wischpflege a v případě podlah olejovaných/ navoskovaných RZ 380 Holzbodenseife v souladu s návodem na jejich
použití.

RZ 351 Parkett Grundreiniger
základní čištění

4. Pravidelné intenzivní čištění a ošetřování

(*) pouze po provedeném základním čištění, dodržovat informace z technického listu výrobku
(**) provést teprve po úspěšně provedeném odzkoušení na zkušební ploše
(***) u nově lakovaných parketových a korkových podlah dodržujte bezpodmínečně doporučení výrobce laku

neprovádí se

neprovádí se
RZ 360 Parkett Pflege Siegel glänzend,
RZ 361 Parkett Pflege seidenmatt (*/**)
RZ 360 Parkett Pflege Siegel glänzend,
RZ 361 Parkett Pflege seidenmatt, (***)
první ošetření/ nanesení ochranné vrstvy

3. Dodatečná ochrana podlahových krytin

RZ 190 Boden Fleckenlöser
odstraňování skvrn

pravidelné běžné čištění

2. Denní ošetřování

čištění po ukončení
stavebních prací

1. Po pokládce

okamžitě po pokládce

podle potřeby

denně, podle potřeby
RZ 382 Laminat Wischpflege
RZ 381 Parkett Wischpflege

RZ 351 Parkett Grundreiniger
(***)

RZ 182 Bauschlussreiniger

Lakované parketové a korkové podlahy Vícevrstvé (hotové parkety) s UV laky
Druh podlahoviny

Čištění po ukončení stavebních prací
Vaši novou podlahovou krytinu je třeba po pokládce před jejím používáním vyčistit.
Při čištění po provedené pokládce se z podlahové krytiny odstraňují nečistoty z výroby a znečištění, která vznikla při vlastní pokládce. V případě lakovaných dřevěných
parketových, korkových či laminátových podlah použijeme hotový čisticí prostředek
RZ 182 Bauschlussreiniger nebo alternativně RZ 351 Parkett Grundreiniger a
v případě podlah laminátových RZ 382 Laminat Wischpflege.

2.DENNÍ OŠETŘOVÁNÍ

Bodenbelag
Použití

Přehledná tabulka správné údržby vaší podlahové krytiny:

Laminátové podlahy

RZ 382 Laminat Wischpflege

Intervaly čištění

okamžitě po pokládce

1. PO POKLÁDCE NOVÉ PODLAHOVÉ KRYTINY

Pro pravidelné běžné čištění laminátových podlah používejte RZ 382 Laminat
Wischpflege v souladu s návodem na jejich použití. Optimálního výsledku čištění
se dosáhne, použije-li se pro čištění mop z mikrovláken RZ Microfasermopp.
Toto běžné čištění se provádí s ohledem na stupeň znečištění podlahy – denně až
několikrát týdně. Obzvláště příznivě působí na kvalitu vaší podlahy čištění opakující
se v pravidelných intervalech.
Odstraňování skvrn:
Při správném způsobu čištění není žádný problém odstranit stopy od podrážek, zbytky žvýkaček či barev. K odstraňování odolných nečistot a skvrn používejte speciální
odstraňovač skvrn a nečistot RZ 190 Boden Fleckenlöser. Tímto prostředkem lze
bezproblémově odstranit rovněž zbytky lepidel, gumové šmouhy, skvrny od fixových
barev, inkoustu a laku, stopy od propisovacích tužek, mastnot apod. Odstraňovač
skvrn nejprve vyzkoušejte na nenápadném místě na stálobarevnost a odolnost materiálu.

3. DODATEČNÁ OCHRANA PODLAHOVÝCH KRYTIN
První ošetření:
Má-li být vaše nová podlahová krytina optimálně chráněna hned od počátku,
doporučujeme na lakované podlahy provést první ošetření buď prostředkem RZ 360
Parkett Pflege Siegel glänzend nebo RZ 361 Parkett Pflege seidenmatt.

Použití a aplikace podle návodu na jejich použití. K nanášení doporučujeme mop z
jemných vláken RZ Feinfasermopp. Aplikací těchto prostředků vytvoříme tenkou
ochranou vrstvičku, která snižuje znečištění a podlahu chrání před mechanickým
zatížením, zároveň výrazně usnadňuje provádění běžného čištění. Mějte, však prosím
na paměti, že ani toto první ošetření nedokáže odolat každému zatížení, nezamezí např. vzniku škrábanců. Viditelné stopy užívání se však nyní nacházejí zpravidla
pouze v ochranné vrstvě (filmu) a nedochází tudíž k poškození vlastního lakovaného povrchu podlahy. U laminátových podlah se žádné první ošetření nedoporučuje.
U vícevrstvých dřevěných podlah (tzv. Fertigparkett/ hotových parket), které jsou
opatřeny vytvrzenými UV laky je před prvním ošetřením bezpodmínečně nutno provést zkoušku na zkušební ploše s následnou kontrolou po přiměřené době.

4. PRAVIDELNÉ INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ
Základní čištění
V závislosti na frekvenci zatížení a s tím spojeným stupněm znečištění je nutné v pravidelných intervalech, zpravidla jednou ročně, provádět důkladné základní čištění podlahoviny pomocí prostředku RZ 351 Parkett Grundreiniger. RZ 351 Parkett Grundreiniger velmi účinně odstraňuje veškeré staré vrstvy ochranných prostředků, odolná
znečištění a jiné zbytky nečistot, které zhoršují vzhled podlahovin.
Nanesení ochranné vrstvy
Po provedeném základním čištění je nutno podlahovinu ošetřit ochranným
prostředkem, který opětovným vytvořením ochranného
firmu (ochranné vrstvy) chrání před zatížením. Tento
ochranný film v sobě absorbuje většinu škrábanců.
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a její životnost se výrazně prodlužuje.
Upozornění: neprovádět u laminátových podlah. U vícevrstvých dřevěných podlah
(tzv. Fertigparkett/ hotových parket), které jsou opatřeny vytvrzenými UV laky je před
prvním ošetřením bezpodmínečně nutno provést zkoušku na zkušební ploše s následnou kontrolou po přiměřené době.
Upozornění: Jelikož se základní čištění provádí zpravidla mechanicky a vyžaduje
použití čistícího stroje na podlahy RZ Bodenprofi (případně jednokotoučový stroj
WOLFF Tango), doporučujeme vám provedení základního čištění svěřit specializované
odborné firmě.

5. Retušování lehkých škrábanců
Pomocí dvousložkového prostředku RZ 173 Refresher můžete vyretušovat lehké škrábance na dřevěných podlahách povrchově opatřených 2K olejem. Tento
retušovací prostředek lze použít na všechny podlahoviny opatřené lakem RZ Turbo
Protect nebo vinylové podlahoviny z výroby opatřené ochrannou vrstvou. Nepoužívat
však na lakované parkety a dřevěné podlahy.

