
NÁVOD NA ÚDRŽBU KRYTIN 2TEC2 

1. OBECNĚ
Podlahy 2te2c jsou vyrobeny z PVC a skelného vlákna, proto jsou velmi snadno čistitelné vodou a čisticími prostředky. 
V porovnání s ostatními druhy textilních podlahových krytin, lze skvrny jednoduše a rychle odstranit. Dobrá údržba Vám 
zaručí dlouhou životnost krytiny, dokonalou hygienu a lepší vzhled v průběhu let užívání.     
                        

2. PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA
Doporučujeme používat venkovní a vnitřní rohože u vstupů!
Tří zónové čištění:
1. Venkovní rohože, kde se hromadí mokré nečistoty a vlhkost
2. Kartáčovací zóny na čištění obuvi
3. Vnitřní omyvatelné rohože

3. ČÍŠTĚNÍ
Podlaha 2tec2 je nepropustná podlaha s tkanou třírozměrnou strukturou. Znamená to, 
že podlaha může být vystavena i většímu množství vody, za předpokladu že je následně 
dobře odstraněna. Při pokládání dílců je doporučeno použít voděodolný podklad, jinak 
se voda může dostat do vrstvy podlahy, nebo podkladu.

	 3.1.	 	Čištění	skvrn
Skvrny vždy ihned odstraňte! Houbičkou odstraňte co největší množství skvrny 
a vyhněte se jejímu dalšímu rozšíření. Skvrnu nastříkejte čisticím prostředkem 
smíchaný s vodou a pokuste se ji rozpustit, abyste dosáhli hlubších vrstev  
krytiny. Následně opláchněte teplou vodou. Špinavou vodu vysajte vysavačem 
na mokré/ suché plochy (obr.1) , nebo setřete bavlněným hadříkem. V případě 
nutnosti opakujte.

Skvrny:
1. Od barvy: Skvrny od voděodolné barvy odstraňte ihned. Barvy na bázi oleje a suché barvy nejdou odstra-

nit. Abyste zabránili ušpinění podlahy, používejte ochrannou fólii na podlahu.
2.  Od žvýkačky: odstraňte parním čističem nebo podobným přístrojem (obr.č.2)
3. Od moči: vydesinfikujte skvrny bělícím prostředkem, nezpůsobí poškození produktu.
4. Olejové skvrny:  Použijte speciální přípravky na olejové bázi, jelikož velmi rychle pronikají do hlubších vrstev 

podlahy. Skvrny odstraňte během 24 hodin, jinak zůstanou natrvalo.
5. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla (aceton nebo leštidla), které podlahu můžou trvale poškodit.
6. V případě dalších otázek prosím kontaktujte výrobce

	 3.2.	 	Denní	údržba
Podlahy 2tec2 čištěte pravidelně, vždy záleží na množství znečištění a na hustotě provozu v místnosti.

Nástroje na čištění:
1. Vysavač ideálně s vertikálně rotačním kartáčem nebo obdobný (obr.3)
2. Pro čistění obytných prostor je možné použít mop s vlhkým (ne mokrým) hadrem. Pozor, jestližena podlaze 

zůstane zbytková voda a není zavčas odstraněna a vysušena, může zanechat mapy nebo skvrny. Z toho-
to důvodu nedoporučujeme tento způsob čištění v komerčních prostorech.



	 3.3.	 	Pravidelná	údržba
Z dlouhodobého hlediska není čištění vysavačem dostatečné. Profesionální čistící 
stroj je vhodný použít pro hloubkové čištění v závislosti na provozu (obr.4,5)

Dodržujte následující postup:
1. Nastříkejte povrch zředěným čisticím prostředkem a nechte působit 5 minut
2. a) Role: Omyjte čistou vodou a špínu vysajte vysavačem  (obr.4), nebo ob-

dobným přístrojem. Pro komerčně zatěžované prostory použijte profesionální 
vstřikovací stroj (obr.č.5). 
b) Dílce: Použijte čistící stroj DUPLEX (obr.č.6), nebo obdobný. Čistící stroj  
Duplex aplikuje malé množství vody s dvojitými, proti sobě rotujícími kartáči, 
který nečistoty rozpustí. 

3.  Podlahu nechte min. půl hodiny vyschnout.

4. TIPY
• Ostré předměty můžou krytinu poškodit. Vyhněte se tomuto poškození použitím   

vhodné ochrany.
• Při stěhování, podlahu vždy zakryjte, nábytek zvedněte nebo použijte teflonovou   

podložku
• Nepoužívejte brusné nářadí na čištění nebo odstraňování skvrn.
• Nečistěte podlahu od lepidel dříve, než je podlaha kompletně suchá.
• V kancelářích a pracovnách je doporučeno si opatřit podložky pod kolečkové   

židle. Použijte tvrdá kolečka z polyamidu.
• Dlouhodobý kontakt s gumovým materiálem (gumová kolečka, rohože atd..)  

může zanechat trvalé skvrny na krytinách 2tec2. Použijte ochranu, abyste  
se vyvarovali přímého kontaktu gumy s podlahou.

• Odstraňte písek a špínu, která má abrazivní účinky, z dlouhodobého hlediska  
to může ovlivnit vzhled krytin 2te2. 

V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ TĚCHTO INSTRUKCÍ ZANIKÁ NÁROK 
NA NÁHRADU ZE STRANY DODAVATELE


