Návod na povrchovou údržbu lakovaných
povrchů podlah v tělocvičnách
Tělocvičnou se rozumí prostor, který se převážně využívá ke sportovním a tělovýchovným
účelům.

Prostředky firmy BONA

Upozornění
Parketové a ostatní dřevěné podlahy, pokud k tomu nejsou speciálně konstrukčním
provedením uzpůsobeny, by neměly být při čištění zaplavovány vodou z čistícího stroje.
Zaplavení podlahy vodou, nebo čistícími prostředky, které obsahují vodu, může způsobit
nabobtnání dřeva a nevratně poškodit povrch podlahy.
S vodou se při údržbě musí vždy pracovat tak, aby nedošlo k zatékání vody do parketových
a palubkových spár, to znamená, že se používají k vytírání pouze vlhké čistící pomůcky.
Údržba:
První tři až čtyři týdny se údržba povrchu provádí mopem, namočeným v čisté vodě
a dokonale vyždímaným. Povrch se smí po stírání používat až po dokonalém
a nezpochybnitelném oschnutí. Parketový lak SOKRATES TANGO Plus bez povrchové úpravy
polišem splňuje podmínky Vyhl. č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na
výstavbu, § 33, písmeno bod 2.
Po uplynutí této lhůty se na povrch podlahy tělocvičny nanese údržbovým strojem, nebo
speciálním mopem např. od firmy Bona, rovnoměrná vrstva neředěného údržbového
prostředku BonaTech Parkett FRESHEN UP. Po řádném zaschnutí, viz. návod na obalu, je
tělocvična připravena k používání.
Podle frekvence užívání haly se povrch dále pravidelně stírá údržbovým strojem, nebo mopem
namočeným a řádně vyždímaným v roztoku Bona Parkett Polish REMOVER
v koncentraci dle návodu.
Podle intenzity zatížení podlahy se v průběhu času provede odstranění – setření, prvního
nátěru FRESHEN UP čistícím prostředkem Bona Parkett Polish REMOVER - ředěný 1 díl
Remover na 5 dílů vody za pomocí čistícího stroje nebo speciálního mopu Bona.
V odstraňování politury FRESHEN se pokračuje tak dlouho, až po vytírání vlhkým mopem
nedochází k pěnění. Po dokonalém oschnutí podlahy se znovu nanese nová vrstva FRESHEN
UP a proces se opakuje. K povrchové údržbě lze použít i jiné vhodné prostředky za
předpokladu, že splňují požadavky na kluzné vlastnosti povrchu.
Plnění požadavku na kluzné vlastnosti povrchu se vztahuje pouze na certifikovanou
obuv pro sálové sporty.
Poznámka:
Zda povrch podlahy odpovídá požadavkům na kluznost z důvodů bezpečnosti, je vhodné před
každou sportovní akcí provést kontrolu stavu znečištění povrchu.
V případě, že aktuální stav povrchu podlahy již vyžaduje obnovu údržby, se musí zahájit celý
proces údržby, počínaje odstraněním poliše FRESHEN UP.
Důkladné očištění povrchu se musí provést i po každém použití podlahy pro jiné než sportovní
účely, např. taneční, kdy povrch byl ošetřen jinými prostředky, nebo byl jinak znečištěn. Zpětné
převedení na režim tělocvičny je nezbytně nutné.

Prostředky firmy CC-Dr. Schutz
Údržba:
První tři až čtyři týdny po aplikaci laku se údržba povrchu provádí mopem, namočeným
v čisté vodě a dokonale vyždímaným. Povrch se smí po stírání používat až po dokonalém
a nezpochybnitelném oschnutí. Parketový lak SOKRATES TANGO Plus bez povrchové úpravy

polišem splňuje podmínky Vyhl. č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích
na výstavbu, § 33, písmeno bod 2/.
Po uplynutí této lhůty se na povrch podlahy tělocvičny nanese údržbovým strojem, nebo
mopem CC-Lasička (DEMA DEKOR CZ), nebo širokým plochým mopem, který nepouští
vlákna, neředěný údržbový prostředek CC-Lesk na parkety a korek nebo CC-Mat na parkety
a korek (dále jen "ochranné nátěry").

Údržbový prostředek se nanáší neředěný. Roztírá se do rovnoměrné vrstvy v celé ploše. Po
řádném zaschnutí, minimálně 12 hodin, nejlépe přes noc, je tělocvična připravena
k používání. Pokud požadujete větší odolnost ochranného filmu, postup po nanesení první
vrstvy můžete po 12 hodinách zasychání, zopakovat. Dle teploty a vlhkosti vzduchu.
Před aplikací vypněte podlahové topení.
Ochranné nátěry se v průběhu roku aplikují při mírném až středním zatížení 1-2 x ročně.
U nejvyššího stupně zatížení pravidelně cca po 8 týdnech.
Před každou další aplikací ochranných nátěrů se nejprve provede důkladné vyčištění
povrchu čistícím prostředkem CC-čistič na parkety a korek.
Podle potřeby, popřípadě dle intenzity nanášení ochranných nátěrů, se nejpozději do 3 let
musí provést kompletní odstranění ochranných nátěrů produktem CC-Intenzivní čistič na
dřevo a korek.
Po odstranění starých opotřebených ochranných nátěrů se znovu aplikuje nový ochranný film
pomocí produktů CC-Lesk na parkety a korek nebo CC-Mat na parkety a korek. Dbejte
prosím všech informací a doporučení v technických listech produktů.

Údržbové prostředky CC-Mat na parkety a korek, CC-Lesk na parkety a korek, CC-Čistič
na parkety a korek a CC-Intenzivní čistič na parkety a korek jsou produkty firmy CC-Dr.
Schutz GmbH.
Výhradní dovozce pro Českou republiku DEMA DEKOR CZ s r.o. Vídeňská 51, 669 02
Znojmo www.dema-dekor.cz

CC-Mat na parkety a korek

1. Popis
Polymerová disperze s obsahem vosků k ošetření všech lakovaných dřevěných a korkových podlah.
Chrání nové parkety a korek hedvábně matným ochranným filmem před vychozenými cestičkami
a škrábanci, starým podlahám propůjčuje opět nový optický vzhled.
2. Oblasti použití
Lakované dřevěné a korkové podlahy. Dbát na doporučení v návodu na konkrétní podlahovinu.
3. Použití
Podlahu nejprve důkladně vyčistit pomocí CC-Čističe na parkety a korek. Následně nanést neředěný
CC-Mat na parkety a korek tence a rovnoměrně na suchou podlahu.
Ochrana podlahy zůstane zachována, pokud bude pravidelně po důkladném čištění nanesen CC-Mat
na parkety a korek. Ošetřovací cyklus je závislý na stupni zatížení.
Spotřeba: 20 – 25 g/m2 každá vrstva

CC-Čistič na parkety a korek

1. Popis
Aktivní čistič bez rozpouštědel pro pravidelné čištění všech lakovaných dřevěných a korkových podlah.
Rozpouští intenzivně nečistoty a ve spojení s CC-Leskem a matem na parkety a korek nabízí vzájemně
precizně propojený čistící a ošetřovací systém.
2. Oblasti použití
Lakované dřevěné a korkové podlahy. Dbát na doporučení v návodu na konkrétní podlahovinu.
3. Použití
CC-Čistič na parkety a korek rozřeďte v poměru 1 : 200 (50 ml na 10 litrů vody) a tímto roztokem podlahu
navlhko vytřete. Velké plochy mohou být čištěny roztokem 1:200 až 1:400
ve spojení
s jednokotoučovým rotačním strojem CC-SRP.

Mastné skvrny, rýhy od podpatků a jiné hrubé nečistoty odstraníte neředěným přípravkem za pomoci
jemného bílého padu. Nečistoty a zbytky přípravku setřete dobře vyždímaným hadrem.
Upozornění: Dřevěné a korkové podlahy nesmí zůstat delší dobu vlhké. Nebezpečí nabobtnání dřeva.
Zejména buk. Proto zamezte vytváření loužiček.
Spotřeba: cca 0,1 litru na 100 m2 (běžné denní čištění)

CC-Intenzivní čistič na dřevo a korek

1. Popis produktu
Šetrný speciální základní čistící přípravek pro odstraňování zbytků starých ochranných
vrstev
z vodovzdorně uzavřených dřevěných a korkových podlah. Je vhodný také pro
intenzivní čištění olejovaných a voskovaných dřevěných nebo korkových podlah.
2. Oblasti použití
Lakované, olejované a voskované dřevěné a korkové podlahy. Dbejte na doporučení ve speciálním
návodu pro konkrétní podlahovinu.
3. Použití
Hrubé nečistoty a prach vysajte vysavačem. U lakovaných podlah naneste neředěný CC-Intenzivní čistič
na dřevo a korek širokým mopem na podlahu tak, aby se netvořily "loužičky". Ponechte asi 10 minut
působit a pomocí ručního CC-Padmeister s jemným bílým padem ochranné vrstvy uvolněte.
U větších ploch použijte jednokotoučový rotační stroj CC-SRP s bílým padem. Na olejovaných nebo
voskovaných podlahách zřeďte CC- Intenzivní čistič na dřevo a korek v poměru 1:1 až 1:3 s vodou
a čištění provádějte bez jakékoliv doby prodlevy, tzn. bezprostředně po nanesení roztoku. Rozpuštěné
nečistoty okamžitě a zcela odstraňte vysavačem na vodu. Následně plochu přečistěte v čisté vodě
namočeným, dobře vyždímaným hadrem.
Upozornění:
Plochu čistěte vždy po úsecích. Práce provádějte pokud možno ve dvou osobách, přičemž jedna osoba
uvolňuje nečistoty a druhá je ihned odsává nebo odstraňuje. Choulostivé povrchy (např. lakovaný
nábytek, lišty, dveře) nesmí přijít s čistícím přípravkem do styku. Zkontrolujte nejprve, zda nejsou na
ploše rýhy v laku nebo otevřené spáry. Kovové plochy, přechodové profily apod. před prováděním
základního čištění oblepte.
Dřevo a korek mohou v oblasti spojů nasávat vodu a tím změnit svoji formu (obzvlášť u podlah
z bukového dřeva). Delší doba působení na nátěry provedené laky na vodní bázi může vést
k přechodnému vytvoření mléčných skvrn. Proto bezpodmínečně zkraťte dobu působení na minimum
a podlahu nenechejte nikdy delší dobu mokrou.
Spotřeba:
3-5 litrů na 100 m2 (koncentrace 1:1 až 1:3) 10-15 litrů na 100 m2 (neředěný)

Bližší informace: www.dema-dekor.cz

