
 Príru čka údržby podláh spoločnosti Forbo 
Marmoleum®  a Marmoleum®Click - údržba v bytových priestoroch 

 

1. Prevencia 
Prevencia je najlepší spôsob ako ochrániť podlahovú krytinu, preto sa odporúča umiestnenie čistiacich rohoží pred vchodom a 
čistiacich zón "Coral ®" vo vstupných častiach bytov v dĺžke najlepšie 4 kroky (cca 3 metre). Tieto čistiace zóny dokážu absorbovať 
viac ako 5 litrov vody na m2 a tým účinne zabrániť preneseniu nečistôt na podlahovinu. Správne každodenné bežné čistenie a údržba 
je ďalším a nevyhnutným  krokom užívateľa podlahovej krytiny Marmoleum ® a Marmoleum ® Click k jeho úplnej spokojnosti s 
týmto výrobkom. 

 
2. Dôvody údržby: 
• Estetický - pre pekný vzhľad  
• Hygienický - prevencia proti tvorbe baktérií  
• Životnosť - prevencia proti poničeniu podlahovej krytiny tvrdými alebo ostrými časťami nečistôt 
 
3. Charakteristika 
Marmoleum ® a Marmoleum ® Click sú z výroby ošetrené povrchovou úpravou TopshieldTM, ktorá zabraňuje rýchlemu 
znečisteniu. Jedná sa o disperziu akrylátu na vodnej báze, ktorá nemení prirodzené vlastnosti krytiny Marmoleum ® a Marmoleum 
® Click, ako sú anti-statičnost a antibakteriálnosť, dokonca zlepšujú jeho LCA (Life cycle Assessment - životný cyklus výrobku), 
pretože sú znížené náklady na čistenie a údržbu. 

 
4. Čistenie po položení 
Novo položenú podlahovú krytinu zbavte všetkých montážnych zvyškov a prachu zametením a dôkladným vysatím . Vytrite podlahu 
za pomoci mopu a prípravku Monel zmiešaného s vodou v pomere 50 ml na 10 l vody. Vytrenú podlahu nechajte uschnúť. Za 
pomoci mopu s nízkym vlasom alebo mohérového aplikátora naneste tenkú vrstvu prípravku Monel zmiešaného s vodou v pomere 
500 ml na 10l vody rozotrením po celej podlahe. Takto ošetrenú podlahu nechajte dôkladne vyschnúť. Pre lepší efekt odporúčame 
naniesť kolmo k prvej vrstve druhú vrstvu prípravku Monel v pomere 500 ml na 10 l vody. V prípade potreby je možné, avšak 
najskôr po 24 hodinách podlahu vyleštiť leštiacim strojom s bielym padom. Výsledkom bude jemne matný vzhľad podlahy. 
Dôležité : Majte na pamäti , že Marmoleum ® Click je plávajúca podlaha zložená z lamiel a aj napriek tomu, že nosná HDF doska je 
naimpreg novaná proti vlhkosti, je nutné sa vyvarovať väčšiemu množstvu vody pri čistení a údržbe podlahy. 

 
5. Bežné denné čistenie 
Čistenie vykonávame rôznymi metódami 
• Suché čistenie 

Vysávanie voľných nečistôt vysávačom a vytieranie prachu za pomoci prachového mopu (Dust Wiper) www.prachovymop.cz s 
prachovými  
utierkami, kedy sa stiera za sucha prach a ostatné nečistoty z podlahy. Jedná sa o rýchle, jednoduché, hygienické a ekonomické odstránenie 
nečistôt z podlahy bez podporovania rastu baktérií (nedodanie vody). 

• Vlhké čistenie 
Bežné čistenie zahŕňa vysávanie a vytieranie mopom s Ph neutrálnym prostriedkom Monel zmiešaným s vodou v pomere 50 ml na 
10 l vody. 

• Odstraňovanie škvŕn 
Platí zásada, že škvrny sa majú odstrániť okamžite, ako náhle sa objavia, skôr než začnú vnikať do podlahoviny. Vykonáva sa  
postupne od najmenej drastického vodou navlhčenou handričkou, alebo neriedeným prípravkom Monel za pomoci zeleného padu  
až po použitie rozpúšťadiel. Pre tieto prípady konzultujte postup s odbornou firmou na čistenie podlahových krytín. Odporúča sa  
vyskúšanie odstránenie škvrny na menej viditeľnom mieste. 

 
6. Údržba a ošetrenie 
Vzhľadom k zaťaženiu priestoru a s tým spojeným stupňom zaťaženia sa odporúča v určitých časových intervaloch základné čistenie 
a ošetrenie povrchu podlahovej krytiny. V závislosti od stupňa zaťaženia a na spôsobe bežného čistenia môže táto situácia nastať 
napr. každých 12 mesiacov. Staré ochranné vrstvy, ktoré narušujú vzhľad povrchu, budú odstránené ( viď. renovácia povrchovej 
úpravy ). Na čistenie, ktoré predlžuje životnosť ochrannej vrstvy, použite prípravok Monel zmiešaný s vodou v pomere 50 ml na 10 l 
vody, ktorý naneste vo väčšom množstve ( ale len v takom , aby nedošlo k napuchnutiu spojov ) na podlahovú krytinu za pomoci 
mopu. Zľahka rozotrite po podlahe za pomoci zeleného padu a nechajte cca 10-15 minút pôsobiť. Potom podlahu zeleným padom 
alebo kefou dôkladne vydrhnite a takto rozpustené nečistoty bezo zvyšku odstráňte vysávačom na vodu alebo dobre sacími 
handrami. Celú plochu podlahy opakovane vytrite väčším množstvom čistej vody (ale len takým, aby nedošlo k napuchnutiu 
spojov), až do úplného odstránenia zvyškov čistiaceho prípravku kedy voda prestane " peniť." Za pomoci mopu s nízkym vlasom 
alebo mohérového aplikátora naneste tenkú vrstvu prípravku Monel zmiešanú s vodou v pomere 500 ml na 10 l vody rozotrením po 
celej podlahe . Takto ošetrenú podlahu nechajte dôkladne vyschnúť. Pre lepší efekt odporúčame naniesť kolmo k prvej vrstve druhú 
vrstvu prípravku Monel v pomere 500 ml na 10 l vody. V prípade potreby, avšak najskôr po 24 hodinách, je možné podlahu vyleštiť 
leštiacim strojom s bielym padom. Výsledkom bude jemne matný vzhľad podlahy 

 
7. Renovácia povrchovej úpravy TopshieldTM

 

Vzhľadom k zaťaženiu priestoru a s tým spojeným stupňom zaťaženia dôjde časom k ochodeniu ochrannej vrstvy TopshieldTM 
obzvlášť v najviac exponovaných miestach . Nečakajte na ochodenie ochrannej vrstvy zo zvyšku plochy podlahovej krytiny, ale 
pristúpte k renovácii povrchu. Staré ochrannej vrstvy, tvrdošijné nečistoty a iné usadeniny, ktoré narušujú vzhľad povrchu, budú 
odstránené . K odstráneniu starej ochrannej vrstvy použite prípravok TopRemover zmiešaný s vodou v pomere 100 ml na 10 l vody, 
ktorý naneste vo väčšom množstve ( avšak len v takom, aby nedošlo k napuchnutiu spojov) na podlahovú krytinu za pomoci mopu. 
Zľahka rozotrite po podlahe za pomoci zeleného padu a nechajte cca 10-15 minút pôsobiť. Potom podlahu zeleným padom alebo 
kefou dôkladne vydrhnite a takto rozpustené nečistoty bezo zvyšku odstráňte vysávačom na vodu alebo dobre sacími handrami. Celú 
plochu podlahy opakovane vytrite väčším množstvom čistej vody ( ale len v takým, aby nedošlo k napuchnutiu spojov) , až do 
úplného odstránenia zvyšku čistiaceho prípravku, kedy voda prestane " peniť." Týmto krokom ste vykonali dôkladnú neutralizáciu 
povrchu od čistiaceho roztoku . 
Podlahovú krytinu nechajte vyschnúť. Za pomoci mohérového aplikátora naneste tenkú vrstvu neriedeného prípravku TopFinish 
rozotrením po celej podlahe jedným smerom . Na dôkladne vyschnutú prvú vrstvu naneste kolmo k prvej vrstve druhú vrstvu 
neriedeného prípravku TopFinish. V prípade potreby, avšak najskôr po 24 hodinách, je možné podlahu vyleštiť leštiacim strojom 
s bielym padom. Výsledkom bude jemne matný vzhľad podlahy. TopFinish je určený pre obnovenie polymérovej ochrannej vrstvy 
krytín Marmoleum ® a Marmoleum ® Click pretože má rovnaké zloženie ako originálna vrchná vrstva TopshieldTM . 
Upozornenie : Prostriedky uchovávajte mimo dosahu detí! V prípade požitia vyhľadajte ihneď lekársku pomoc! používajte ochranné 
rukavice! Skladujte na suchom a chladnom mieste! Nevystavujte mrazu! 


