
 www.kahrsflooring.com 

 

PŘÍRUČKA PRO ÚDRŽBU  

VINYLOVÝCH PODLAH KÄHRS 

Datum: 2018-12. Aktuální průvodce údržbou k dispozici zde 

www.kahrs.com 

OBECNÉ INFORMACE 

Uvedené informace jsou platné pro veřejné prostory a jsou určeny pro 

odborný úklidový personál. Příručka obsahuje obecné pokyny  a informace 

o různých procesech, zahrnutých do provozu a údržby nově 

nainstalovaných podlah. Pro informace o konkrétních čistících prostředcích, 

metodách čištění a technických pomůckách se obraťte na ověřené prodejce 

prostředků péče o podlahu. 

Zastavte špínu již u vchodu! Více než 85% veškerých nečistot přichází 

zvenčí. Na trhu existují účinné systémy, zachycující nečistoty ve 

vstupních  zónách. Štěrk a drobné nečistoty zvyšují potřebu údržby, která 

se tím prodražuje a především mají negativní vliv na životnost podlahy. 

Nikdy netahejte nábytek po podlaze. Používejte plstěné ochranné 

podložky pod nábytek, abyste předešli poškrábání podlahy. Mějte na 

paměti, že světlé odstíny vyžadují častější čištění. 

ČIŠTĚNÍ PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU 

V případě, že po instalaci podlahy mají být prováděny stavební práce, 

musí být podlaha opatřena dostatečným ochranným krytím, aby se 

vyloučilo její znečištění a poškození. Před umístěním krycího materiálu na 

podlahu se ujistěte, že je podlaha zcela čistá, zbavená prachu a nečistot, 

které by mohly způsobit poškrábání. Ochranný materiál nelepte přímo na 

podlahu, některé lepící pásky a lepidla se obtížně odstraňují a mohou mít 

negativní vliv na podlahu. 

Čištění musí proběhnout vždy před uvedením nově položené podlahy 

do provozu.  Zejména v prostorách po renovaci je často  nutné 

odstranit alkalický prach z podlahy a vytvořit správné podmínky pro 

její denní čištění.  

 

 

 

Vysajte nebo zameťte všechen prach a nečistoty z podlahy. Je-li podlaha 

pokryta velkým množstvím stavebního prachu (který je často alkalický), 

je pro první mokré čištění vhodné použiít mírně kyselý čistič s nízkým pH 

(5-7). Poté celý povrch vytřete čističem s neutrálním pH (7-9). V případě 

silně znečištěného povrchu lze použít zásaditý čistič s vyšším pH (10-11). 

Dodržujte pokyny pro dávkování dle výrobce daného čistícího prostředku.             

Odstraňte čistič a nečistoty mokrým vysavačem nebo kombinovaným 

strojem. Čištění může být zjednodušeno pomocí kombinovaného mycího 

stroje (s vláknitým kartáčem nebo červeným padem). Zbývající stopy 

mycího roztoku vytřete čistou vodou, nebo odstraňte mokrým vysáváním. 

Použijte co nejmenší množství vody. 

Vinylové podlahy Kährs jsou dodávány s povrchovým nátěrem 

aplikovaným ve výrobě, který nevyžaduje žádnou další úpravu. 

DENNÍ ČIŠTĚNÍ 

Skvrny a rozlitý material odstraňte okamžitě, dokud jsou čerstvé. 

Pro denní čištění použijte vysavač nebo mop. Tyto metody jsou účinné, 

šetrné k vaší podlaze a minimalizují použití chemických prostředků. Čistící 

prostředky mohou být nezbytné pro odstranění skvrn, v závistlosti na 

typu skvrny a množství nečistot. Doporučujeme mechanické čištění 

kombinovaným mycím strojem a použití neutrálního, nízkopěnovivého 

čističe.
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PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA 

Potřeba pravidelné údržby závisí na míře opotřebení, znečištění a 

frekvence denního číštění podlahy. Vyičistěte podlahu pomocí vhodného 

čističe. V případě silného znečištění použijte nízkorychlostní mycí stroj s 

bílým nebo červeným padem (model 3M). Použijte neutrální nebo 

zásaditý čistič ředěný s vodou, vždy dodržujte pokyny k dávkování.  

Znečištěnou vodu z povrchu okamžitě odstraňte a omyjte čistou vodou. 

ODSTRANĚNÍ SKVRN 

Skvrny odstraňte co nejrychleji. V případě potřeby použijte bílý nebo 

červený pad (model 3M) v kombinaci s neutrálním čističem, 

denaturovaným lihem nebo čistým benzínem .  Vyčistěte vlhkým 

hadříkem a otřete čistou vodou. Nepoužívejte silná rozpouštědla jako 

aceton nebo ředidlo.  

Druh znečištění Způsob odstranění 

Mastnota, čokoláda, ovocná 

šťáva, káva, vejce 

Neutrální nebo alkalický čistič a 

vlažná voda 

Asfalt, olej, guma, saze Čistý benzín, lakový 

benzín 

Nálepky, lepidla Čistý benzín, 

denaturovaný líh 

Krev Studená voda 

Exkrementy, zvratky, moč Neutrální čistič ve 

vlažné vodě 

Rez Neutrální čistič a vlažná 

voda 

Inkoust, rtěnka, křída Čistý benzín, lakový 

benzín 

Žvýkačka, vosk ze svíčky Zchlaďte pomocí ledu a poté 

opatrně seškrábněte 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ 

Způsob a frekvenci čištění si upravte dle potřeby. Používejte čístící 

prostředky pouze od ověřených výrobců a dodržujte jejich pokyny k 

použití a dávkováníI. Nesprávné dávkování nebo použítí nevhodných 

čistících prostředků může na povrchu podlahy vytvořit nežádoucí vrstvu 

absorbující nečistoty, což vede k obtížnému čištění podlahy. 

Rozpouštědla a olej z podlahy co nejrychleji odstraňte, mohou poškodit 

její povrch a změnit její barvu. Na mastné nebo mokré podlaze hrozí 

nebezpečí uklouznutí. Černá nebo tmavá gumová kolečka, podložky či jiné 

plasty mohou na podlaze zanechat trvalé stopy.  

Umístětě plstěné ochranné podložky na všechny nohy nábytku. 

Kancelářské židle musí být opatřeny kolečky typu W v souladu s normou 

EN 12529. Svtěllé a jednobarevné dekory zpravidla vyžadují větší péči a 

údržbu, než ty vícebarevné. 
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