
                                                                                                     
Přírodní podlahy PURLINE 
Čištění a údržba 
 
Vrchní PUR vrstva 
 
Přírodní podlaha PURLINE je dodávána s velmi odolnou PUR vrchní vrstvou, díky které: 
 
• je PURLINE velmi odolný vůči opotřebení 
• nepotřebuje žádnou počáteční péči nebo potažení povrchu polymerovou vrstvou  
• je PURLINE nenáročný na čištění, což v dlouhodobějším hledisku výrazně snižuje náklady 

na údržbu. 
 
Doporučené preventivní opatření 
 
• Dostatečně dlouhá čistící zóna (4-6 m) snižuje zanášení nečistot do budovy až o 80% a tímto 

prodlužuje životnost podlahy a snižuje náklady na údržbu. 
 
Čištění PURLINE po pokládce a ukončení stavebních prací 
 
• Odstraňte nejdříve největší nečistoty na podlaze a následně podlahu vyčistěte od nánosů 

nečistot ručně či strojově. 
• Při strojovém čištění může být použit červený pad (3M pad) nebo kartáč. 
• Při ručním vytírání podlahy použijte vodu naředěnou s vhodným PU čističem. 
• Žádná další počáteční péče či potažení povrchu není nutné. 
 
Běžná údržba a čištění podlahy PURLINE 

 
• Podlahu PURLINE čistíme denně či v delších intervalech dle potřeby 
• Podlahu čistíme zametáním, vysáváním nebo vlhkým stíráním mopem či vhodným hadrem. 
• V případě silného znečištění přidejte do vody PU čistič a odstraňte špínu z podlahy 

dvojnásobným setřením. 
• Jako alternativa může být použit také vysavač pro mokré čištění s červeným padem nebo 

středně tvrdým kartáčem. 
• Pokud chcete část nebo celou podlahu desinfikovat, použijte vhodný desinfekční prostředek, 

který je schválený pro dané místo odpovědnou osobou. Podlaha PURLINE je velmi odolná 
vůči běžným desinfekčním prostředkům. 

 
Důkladné čištění 

 
• Žádné další čištění podlahy PURLINE není potřeba! 

 
Odstraňování skvrn 

 
• Veškeré skvrny a žíravé látky musí být z podlahy PURLINE odstraněny neprodleně.  
• Pokud použijete prostředek na odstraňování skvrn, proveďte nejprve zkoušku na skrytém 

místě podlahy. 
• Dodržujete pokyny k návodu na použití daného prostředku. 

 
Nakládání s odpadem 
 
• Domácí provoz: jako s běžným komunálním odpadem 
• Komerční provoz: dle nařízení o nakládání s odpadem 



 
 
Všeobecné instrukce 

 
• Pokud po pokládce stále probíhají stavební a jiné práce, zakryjte podlahu vhodnou plachtou, 

aby nedošlo k jejímu poničení. 
• Zabraňte trvalé vlhkosti. 
• Opatřete stoly, židle a hrany nábytku ochrannými plstěnými podložkami, které pravidelně 

kontrolujte a měňte podle potřeby. 
•  Používejte pouze kolečkové židle dle DIN EN 12529 (měkká kolečka typ „W“) a tato kolečka 

pravidelně čistěte. 
• Těžké předměty postavené na malé ploše mohou podlahu nenávratně poškodit. V případě 

potřeby proto použijte vhodné ochranné rohože, díky nimž se váha zatížení rozloží. 
• Kvalita protiskluzu u podlahových krytin je značně ovlivněna nanesenými nečistotami, s čímž 

souvisí kvalita péče o podlahu, četnost úklidu a používané čistící prostředky. 
• Používejte pouze doporučené čistící prostředky jednoho výrobce. 
• Abrazivní čističe, kyseliny a silná rozpouštědla mohou vést k poničení povrchu podlahové 

krytiny. 
• Pigmentované kožní desinfekční prostředky mohou způsobit nevratné zbarvení podlahy. 
• Vyžádejte si od Vašeho prodejce doporučené čistící prostředky. 
 
 
 

 
 
 


