
Starostlivosť o pružné
podlahové krytiny 
(LVT, vinyl, PVC)- údržba
                                                                           

1. Denné upratovanie

Odstránenie prachu: uvoľnené nečistoty a prach odstráňte – dôkladne 
vysajte, príp. zameťte.

Nasleduje čistenie pomocou vhodného mopu napr. SYNTEKO SPRAY MOP (sada s 
riadenou aplikáciou čističa) alebo pomocou čistiaceho stroja

Odporúčaný čistiaci prostriedok:

SYNTEKO SUPERCLEAN alebo CLEANER – čistič – jedná sa o vysoko účinný 
kombinovaný čistiaci a udržiavací prostriedok bez prísady voskov.

Odporúčané riedenie a použitie:

Na bežné čistenie 1diely čističa: 50 dielom vody
Na hrubé znečistenie 2 – 3 diely čističa: 50 dielom vody

Vhodné aj na strojné čistenie
Pozn.
Zmes vody a čističe si pripravte do zásobníka mopu alebo do vedra; nikdy 
nenalievajte priamo na podlahu. Ponorte do zmesi jemnú handru alebo hubový 
mop a pred čistením podlahy ho dôkladne vyžmýkajte. Na vyčistenej podlahe 
čistič zanechá tenký, matný, nelepivý a nekĺzavý antistatický film. Tento 
film zlepšuje odolnosť proti opotrebovaniu povrchovej úpravy.

2. Odstránenie nečistôt, škvŕn, starých nánosov, stôp po gumových 
podpätkoch a pod.

Nečistoty ako sú napríklad stopy po gumových podpätkoch, kréme na topánky, 
atramentu a ďalších škvŕn, ktoré nemožno odstrániť pri každodennej údržbe, 
je možné odstrániť použitím hĺbkového čističa – REMOVERU.

Odstránenie prachu: uvoľnené nečistoty a prach odstráňte – dôkladne 
vysajte, príp. zameťte.

Odporúčaný čistiaci prostriedok:

SYNTEKO REMOVER – odstraňovač – jedná sa o hĺbkový čistiaci prostriedok, 
ktorý veľmi efektívne odstraňuje nečistoty

Odporúčané riedenie a použitie:

Na bežné čistenie ½ - 1 diel odstraňovača: 100 dielom vody
Na hrubé znečistenie 2 – 3 diely odstraňovača: 100 dielom vody
Vytrite mokrým mopom, nechajte zmes pôsobiť niekoľko minút a potom vytrite 
suchým mopom.
Pozn.
Po umytí podlahy REMOVEROM by vždy malo dôjsť k ošetreniu podlahy roztokom 
z octovej vody (1 diel octu: 9 dielom vody) ako neutralizátorom a potom 
ideálne použiť SYNTEKO NEWSHINE, prípadne vytrieť SYNTEKO SUPERCLEANOM, aby
sa uzavreli všetky póry, ktoré REMOVER otvorí.



3. Starostlivosť

Behom času, najmä v oblastiach s vysokým zaťažením, dochádza bežne k 
poškodeniu povrchovej úpravy podláh. Dôsledkom je k väčšej náročnosti 
potrebného čistenia a tým sa poškodzuje ďalej vzhľad podlahy.

Pre pravidelnú starostlivosť a obnovu lesku a ochrany povrchu odporúčame 
NEWSHINE - obnovovač lesku

Odporúčaný čistiaci prostriedok:

SYNTEKO NEWSHINE – obnova lesku – jedná sa o vodou riediteľný ošetrujúci 
prostriedok, ktorý obnovuje a zároveň chráni povrchové úpravy podláh

Odporúčané použitie:

Pred aplikáciou sa uistite, že je podlaha čistá. Podlaha musí byť zbavená 
voľných častíc, prachu atp. najlepšie vhodným vysatím. Ďalej by mali byť 
odstránené staré mydlá, mastnota, leštenka atď. vhodným odstraňovačom teda 
REMOVEROM (po umytí podlahy REMOVEROM by vždy malo dôjsť k ošetreniu 
podlahy roztokom z octovej vody (1 diel octu: 9 dielom vody) ako 
neutralizátorom).

Naneste NEWSHINE v tenkej hladkej vrstve pomocou vlhkého mopu alebo vlhkej 
handry. Pred opätovným používaním nechajte podlahu vyschnúť cca 30 minút.

NEWSHINE môže byť nanesený viackrát za sebou bez toho, aby sa na podlahe 
tvorila nevzhľadná vrstva.

Všetky vyššie uvedené produkty sú vhodné nielen na pružné podlahové krytiny ale aj 
na drevené lakované podlahy a na keramické alebo sklenené dlažby. Podmienkou je plne
uzavretý povrch bez otvorených pórov, švov a pod. Vždy je potrebné sa vyvarovať 
použitia veľkého množstva vody, na povrchu by sa nemali vytvárať stojaté kaluže atp.

Priestory, ktoré musia byť pravidelne čistené dezinfekčným prostriedkom, musia byť 
ošetrené vhodným koncentrovaným dezinfekčným prostriedkom.

súvislosti s voľbou výrobku a pracovné metódy. Vzhľadom na to, že pracovné podmienky
užívateľa sú mimo našej kontroly, vzťahuje sa naša zodpovednosť výlučne na ohrozenie
osôb a poškodenie majetku, ktoré bolo skutočne overené a preukázané u nami 
dodávaných výrobkov.

Upozornenie: Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranné rukavice/ ochranný
odev/ ochranné okuliare/ tvárový štít. PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom 
vody. Odstráňte obsah/obal v súlade s miestnymi predpismi. Na vyžiadanie je k 
dispozícii karta bezpečnostných údajov.
Vyššie uvedené informácie sú založené na laboratórnych skúškach a praktických 
skúsenostiach, a ako také môžu byť považované ako vodítko v súvislosti s voľbou 
výrobku a pracovné metódy. Vzhľadom na to, že pracovné podmienky užívateľa sú mimo 
našej kontroly, vzťahuje sa naša zodpovednosť výlučne na ohrozenie osôb a poškodenie
majetku, ktoré bolo skutočne overené a preukázané u nami dodávaných 
výrobkov.


