
Všeobecné inštrukcie na údržbu, 
čistenie a starostlivosť o laminátové podlahy WINEO Witex

Laminátové podlahy WINEO vyžadujú minimálnu údržbu a sú veľmi odolné proti opotrebeniu. Správna starostlivosť výrazne 
predlžuje životnosť Vašej podlahy.

o V prípade čistenia laminátových podláh znamená menej väčšinou viac a všeobecne postačuje podlahy vysávať. 
 Čistenie vodou a čistiacimi prostriedkami odporúčame striedmo a šetrne, vždy riadne vyžmýkanou (iba navlhčenou)  
 handrou. 
o Nikdy na čistenie podlahy nepoužívajte drsné materiály. 
o Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré podlahu zanášajú a zanechávajú vrstvu na jej povrchu. Nikdy nepoužívajte
 stroje pre parné čistenie. (S výnimkou kolekcie WINEO Piazza) 
o Dodržiavajte odporúčané podmienky relatívnej vlhkosti vzduchu 50 - 65% pri 20 °C a ak je to nutné, používajte vhodný 
 zvlhčujúci prístroj. 
o Špina a piesok majú na podlahu rovnaký účinok ako šmirgľový papier, dbajte preto na umiestnenie rohoží a čistiacich 
 zón v blízkosti vchodov a v miestach, kde hrozí zanášanie týchto nečistôt do interiéru. 
o Opatrite plstenými chráničmi spodné časti nábytku, ktoré by mohli poškodiť podlahu. Používajte iba kolieskové 
 stoličky s kolieskami typu W (mäkké kolieska podľa DIN 68168). 
o V prípade podlahového vykurovania nesmie teplota povrchu podlahy nikdy prekročiť 26 °C.

Okolité prostredie

Pre zachovanie dobrého stavu podlahy udržujte relatívnu vlhkosť vzduchu 50 - 65% a teplotu okolo 
20 °C a v prípade dlhodobejšej nižšej relatívnej vlhkosti použite vhodné zvlhčujúce prístroje. 
To platí najmä v období, kedy je zapnuté ústredné kúrenie alebo sa prirodzene vyskytujú vysoké teploty. Nízka relatívna vlhkosť 
vedie k zníženiu vlhkosti dreva a môže dochádzať k otváraniu zámkov v mieste spojov lamiel. Nadmerná vlhkosť alebo stojatá 
voda na podlahe môže naopak viesť k zničeniu povrchu podlahy napučaním, deformáciami a zmenou farby.

Počiatočná údržba podlahy po položení

Laminátová podlaha nevyžaduje žiadnu počiatočnú údržbu po položení, pred jej užívaním. Nie je nutné ošetrovať povrch 
dodatočnou ochrannou vrstvou.

Údržba laminátovej podlahy WINEO

Odporúčame použiť čistič CC na laminátové podlahy od Dr. Schutza. Odstráňte usadený prach a nečistoty pomocou vysávača. 
Pre odstránenie bežných nečistôt zrieďte čistiaci prostriedok s vodou v pomere 1: 200 a umyte podlahy dobre vyžmýkaným 
mopom. 
Na škvrny, značky od podpätkov topánok a pod. môžete použiť neriedený čistič, ktorý naneste na vhodnú handru či neabrazívny 
pad. Následne podlahu zotrite čistou vodou tak, aby boli odstránené všetky nečistoty a zvyšky čistiaceho prostriedku.


