
Návod na ošetření laminátových podlah 
 

 

Jednoduše čistá! 
Nejhrubší nečistoty zachytíte již rohožkou vhodných rozměrů nebo přechodem do čistého 

prostoru u domovního vchodu. Na ostatní nečistoty platí jednoduché vysátí s kartáčovým 

nástavcem vysavače. Čas od času byste měli podlahu vytřít vlhkým hadrem a přitom dbát na to, 

abyste řádně vyčistili i spáry v podélném směru. Je třeba dbát na to, aby se hrany čistily v 

podélném směru. Na optimální čištění doporučujeme systémový čistič podlah Dr. Schutz 

přípravek na čištění laminátu.  

 

Odolné skvrny? 
Skvrny, jako od kávy, čaje, limonády, ovoce nebo mléka, odstraníte bez problémů vlažnou 

vodou, případně běžným octovým čisticím prostředkem. Barvu, rtěnku, tuš, dehet apod. 

stačí jednoduše odstranit savým hadrem a běžným čisticím benzínem nebo přípravkem na 

odstraňování skvrn. Důležité upozornění: Poté zasaženou plochu neutralizujte vlhkým hadrem 

namočeným ve vodě. 

 

Optimální ochrana podlah Laminát: 
V oblasti vstupu je třeba umístit přiměřený přechod do čistého prostoru nebo rohožku. 

Při komerčním použití, kdy plocha laminátové podlahy přímo hraničí s venkovní 

oblastí, je třeba použít přechod do čistého prostoru, který bude zapuštěný do 

konstrukce podlahy a bude mít také odpovídající rozměry. 

Pod nohy u veškerého nábytku, včetně židlí a stolů, připevněte podložky z plsti. 

Pravidelně je čistěte a kontrolujte jejich funkčnost a v případě potřeby je vyměňte. 

Nábytek při stěhování nadzvedněte – neposouvejte! 

Před pokládkou instalujte vestavěnou kuchyň a vestavěné skříně a laminátovou podlahu položte 
pouze ke spodnímu podstavci. 

U kancelářských židlí a veškerého dalšího zařízení na kolečkách používejte měkká 

kolečka pro nábytek (typ W). Kolečka kancelářských židlí a nábytku pravidelně 

čistěte a kontrolujte jejich funkčnost a v případě potřeby je vyměňte. 

Při vysávání použijte hubici na tvrdé podlahy (kartáčový nástavec). 

Na laminátovou podlahu nikdy nepoužívejte abrazivní nebo brusné prostředky. 

Okamžitě odstraňte stojící vlhkost, kapaliny (mokro). 

Nepoužívejte parní čističe, to se netýká laminátových podlah Aqua+. 

Podlahu čistit pouze vlhkým hadrem. 

Nepoužívejte čisticí prostředky tvořící film. Doporučujeme čistící prostředek Dr. Schutz přípravek na 
čištění laminátu. 

Voskování a/nebo leštění není nutné a nesmí se provádět. 

Dodatečná povrchová konzervace laminátových podlah není nutná a nesmí se provádět. 

 


