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Návod na čištění a údržbu podlahy Purline 
wineo 1000, 1200, 1500, 1500 sea a 
1500 acoustic 

 
 

Ekologické podlahy wineo 1000, 1200, 1500, 1500 sea a 1500 acoustic jsou z výroby opatřeny odolnou vrchní vrstvou z PU a jsou 
velmi odolné vůči povrchovým dezinfekčním prostředkům. Vrchní PU vrstva nevyžaduje velkou péči a dlouhodobě snižuje náklady 
na údržbu. Není potřeba žádná počáteční péče ani nátěr povrchu polymerními disperzemi nebo používání přípravků na údržbu! Je 
třeba dodržovat pokyny a předpisy výrobců čisticích prostředků. 

 
 

 
Preventivní údržba: 

 

 

Dostatečné dlouhé čistící zóny (min 4-6 m) mohou snížit vnikání 
nečistot do objektu až o 80 %, a tím výrazně ovlivnit životnost 
podlahy a náklady na její čištění. 

 

 
 
 

 

Závěrečné čištění po ukončení stavebních prací: 
 

 

Po odstranění volných nečistot odstraňte ručně nebo mechanicky 
přilnavé nečistoty. K mechanickému odstranění nečistot lze použít 
podlahové mycí stroje nebo jednokotoučové stroje s červeným 
padem (3M Pad) nebo měkkými kartáči. Čisticí roztok připravte 
podle pokynů výrobce čisticího prostředku. Je nezbytné dodržovat 
pokyny k dávkování. V případě dvoufázového ručního čištění, 
uvolněte nečistoty během prvního vytření a následně setřete zbylé 
nečistoty čistým mopem. Po instalaci podlahové krytiny není třeba 
provádět prvotní údržbu ani nátěr. 

 

Běžná údržba: 
 
 
 

Podlahy Purline 1000, 1200, 1500, 1500 sea a 1500 acoustic se čistí 
podle potřeby, denně nebo v delších intervalech. Volné nečistoty 
lze odstranit zametáním, vysáváním nebo pomocí vlhkého mopu. K 
vlhkému vytírání jsou vhodné návleky na mop z mikrovlákna.
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Dvoufázové čištění: 
 
 

  

 
 
V případě silného znečištění s ulpívajícími nečistotami přidejte do 
vody vhodný čisticí prostředek (postupujte podle návodu k 
dávkování) a odstraňte nečistoty z podlahy dvoufázovým stíráním. Při 
tomto procesu se nečistoty uvolní a částečně setřou již během 1. 
vytírání a zcela se odstraní během 2. vytírání pomocí čistého mopu. 
Alternativně lze použít vhodný automatický čisticí stroj s červeným 
padem nebo měkkým kartáčem. K částečné nebo úplné dezinfekci 
povrchu lze použít vhodné dezinfekční prostředky. V případě potřeby 
může být nutné se o vhodnosti přípravků a způsobu čištění poradit s 
hygienikem odpovědným za danou provozovnu.

 

Odstranění skvrn: 
 
 

Všechny skvrny a agresivní látky musí být z podlahy wineo 1000, 
1200, 1500, 1500 sea a 1500 acoustic okamžitě odstraněny. Při 
odstraňování skvrn čisticími prostředky musí být nejprve proveden 
test snášenlivosti na skrytém místě nebo na kousku vzorku podlahy. 
Je třeba dodržovat pokyny a předpisy výrobce čisticího prostředku. 

 
 

 

Údržba čistících zón: 
 
 
 

Textilní čistící zóny musí být každodenně čištěné pomocí vhodného 
vysavače.  

 
 
 
 
 
 

 

Vnitřní klima: 
 
 

Zajistěte zdravé klima v místnosti pro vás i pro vaši podlahu. Pro 
optimální životní klima by teplota v místnosti neměla klesnout pod 
18 °C a relativní vlhkost vzduchu by se měla v každém ročním 
období pohybovat mezi 50 a 65 %. Podlahy wineo 1000, 1200, 
1500, 1500 sea a 1500 acoustic jsou vyrobeny převážně z přírodních 
surovin, a proto mohou reagovat na výrazné výkyvy klimatu v 
místnosti změnou velikosti a tvaru.
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Obecné poznámky: 
 

V případě následných stavebních prací je nutné podlahovou krytinu chránit před poškozením vhodnou ochranou. Je třeba zajistit, 
aby ochranný kryt byl barevně stálý a nevedl ke změně barvy podlahové krytiny ani ve styku s vlhkostí. Je zcela nezbytné zabránit 
vzniku vlhkých kapes pod ochrannými kryty a hromadění vlhkosti pod nábytkem! 

 

Nohy židlí, stolů a nábytku musí být opatřeny vhodnými ochrannými kluzáky nebo plstěnými podložkami. Ve vzdělávacích 
institucích doporučujeme používat ochranné kluzáky od společnosti VS-Möbelwerke www.vs-moebel.de. Používejte pouze vhodná 
kolečka pro židle a nábytek podle normy DIN EN 12529 (typ "W" - měkká). Kolečka židlí a kluzáky židlí a nábytku musí být 
pravidelně udržovány a měněny. Styčné plochy koleček židlí a nábytku musí být rovné a na okrajích zaoblené. 

 

Kovové kluzáky židlí a nábytku mohou při působení vlhkosti korodovat a tvořit skvrny. Květináče z terakoty nebo hlíny  mohou 
způsobit změnu barvy podlahy. K tomuto účelu používejte vhodné podložky. 

 
Kompatibilitu lepicích pásek na pružných podlahových krytinách musí předem potvrdit příslušný výrobce lepicí pásky. 

 

Barevné gumové, pryžové nebo plastové kluzáky a válečky, stejně jako tmavé pneumatiky automobilů, jízdních kol nebo 
dopravních prostředků a jiné barevné materiály mohou způsobit změnu barvy podlahové krytiny. Zpravidla je třeba se vyhnout 
kontaktu s barevnými chemikáliemi a jinými barevnými látkami a v případě kontaktu je co nejdříve z povrchu podlahové krytiny 
odstranit. 

 

Vysoké bodové zatížení s malou styčnou plochou, což platí například i pro jehlové podpatky, může způsobit nevratné otlaky nebo 
poškození podlahy. V případě potřeby použijte pod těžký nábytek nebo vybavení vhodné ochranné rohože, díky nimž se váha 
zatížení rozloží. 
 
Protiskluznost podlahových krytin je významně ovlivněna množstvím nečistot, četností čištění a použitými čisticími/ošetřovacími 
prostředky. Používejte čisticí prostředky od jednoho výrobce. Drhnoucí písky, sanitární čisticí prostředky, kyseliny nebo silná 
rozpouštědla mohou poškodit povrch podlahové krytiny nebo nábytku. 

 
Všechny podlahové krytiny wineo mají velmi vysokou světelnou stálost. Ta je testována a dokumentována nezávislými instituty v 
souladu s mezinárodními standardními specifikacemi. Nicméně v oblastech se silným dopadem UV záření nelze dlouhodobě 
vyloučit blednutí nebo barevné změny. Blednutí a barevným změnám lze zabránit nebo je minimalizovat zajištěním dostatečného 
stínění. 

 
Barvené dezinfekční prostředky na rány a kůži, stejně jako barvy na vlasy nebo např. bělící prostředky obsahující peroxid mohou 
způsobit nevratné zabarvení. V případě nejistoty ohledně použití chemických látek či barviv by měl být nejprve proveden test 
odolnosti. 
 

Vždy by měl být proveden test odolnosti na skrytém místě podlahy nebo na vzorku podlahy. V případě pochybností kontaktujte 
naši servisní linku. 

 

Vydáním tohoto návodu k čištění a údržbě (verze 09/2021) pozbývají všechny předchozí verze platnosti. 

http://www.vs-moebel.de/

