
 

 

 

Návody na údržbu a čištění povrchů: 

 

- Vinylové podlahy 

- Podlahy z lakovaných parket 

- Obklady a dlažby 

- Textil – koberce 

 

 

Vinylové podlahy - s výrobní PU/PUR-úpravou povrchu 
 

Preventivní opatření 

Podstatná část veškerých vnášených nečistot může být minimalizována použitím 

čistících rohoží před vchodem a čistících zón ve vstupních částech objektů.  

 

Běžné čištění a ošetřování 

Odstraňování prachu: 

Odstraňování volně ležícího prachu a nečistot provádějte stíráním vlhkým mopem. 

Mokré čištění: 

Pro odstranění přilnutých nečistot použijte Dr. Schutz CC-PU-Čistič zředěný v poměru 1 : 200 s vodou. 

Plochu vytírejte ručně vlhkým mopem nebo dobře vyždímaným hadrem, jinak hrozí riziko zatečení 

vody mezi spárami pod podlahu.  

Odstraňování skvrn a rýh od gumových podpatků: 

Tvrdošíjné skvrny a rýhy od gumových podpatků odstraníte neředěným Dr. Schutz CC-PU-čističem 

za pomoci hadříku nebo jemného bílého padu. Na závěr místo přemyjte čistou vodou. 

Skvrny odstraňujte pokud možno neodkladně. Některé typy skvrn při zestárnutí do 

povrchu migrují a jejich úplné odstranění je poté velmi obtížné nebo nemožné. 

 

https://www.dr-schutz-shop.cz/cc-pu-cistic-p-24.html 

 

Dřevěné podlahy – lakované parkety 
 

Všeobecná upozornění: 

• Dřevo by nemělo nikdy být delší dobu vlhké nebo mokré, protože přijímá vlhkost a mohlo by 

dojít ke změnám jeho tvaru (bobtnání) nebo k zašednutí. 

• Při čištění je proto nutno neustále myslet na to, aby bylo prováděno pokud možno suchou 

cestou (mopem, smetákem nebo vysavačem) nebo pouze vlhkým mopem nebo dobře 

vyždímaným hadrem, aby se na podlaze netvořily "loužičky". 



• Nohy nábytku podle možnosti opatřete filcovými podložkami a těžké kusy nábytku stěhujte 

velmi opatrně. 

• Barevné produkty (např. barvy na vlasy, desinfekce na poranění) a také migrace změkčovadel 

(např. z gumy) mohou způsobit nevratné zabarvení lakovaného povrchu. Proto zamezte kontaktu 

těchto produktů s lakovanou podlahovinou. 

• Podstatná část veškerých vnášených nečistot do bytu může být minimalizována použitím čistících 

rohoží.  

Běžné čištění 

Pro pravidelné odstraňování nečistot použijte přípravek Dr. Schutz CC Čistič na parkety a korek 

(https://www.dr-schutz-shop.cz/cc-cistic-na-parkety-a-korek-p-61.html). Zřeďte jej v poměru 1:200 s 

vlažnou vodou. Tímto roztokem podlahu důkladně navlhko vytřete. Používejte důkladně vyždímané 

hadry nebo mopy. Mastné skvrny, rýhy od podpatků a jiné pevně ulpívající nečistoty odstraníte 

neřeďěnou Dr. Schutz CC Čistič na parkety a korek za pomoci jemného bílého padu. V tomto případě 

následně očistěte podlahu vlhkým (dobře vyždímaným) hadrem až do úplného odstranění nečistot a 

zbytků čistícího přípravku. 

 

Obklady a dlažby 
 

Na čištění dlažeb a obkladů doporučujeme prostředek Filacleaner – Neutrální koncentrovaný čistící 

přípravek, k dostání např. na Alza: https://www.alza.cz/hobby/fila-cleaner-5l-d5828473.htm?o=4 

 

Koberec 
 

Údržba a čištění koberce RugVista 

Koberec  RugVistaje vyroben z umělé vlny (polypropylen) z pevně zkroucených přízí, které koberci 

dodávají živý lesk. Polypropylen je umělé vlákno šetrné k životnímu prostředí. Má vysokou odolnost 

proti opotřebení, dobře snáší teplo, ideální pro alergiky s alergií na přírodní materiály. Materiál je 

antistatický, neuvolňují se z něj vlákna, nepřitahuje prach a snadno se čistí.  

Při údržbě kusových koberců je nejdůležitější jejich pravidelné vysávání, okamžité odstraňování 

skvrn a důkladné hloubkové čištění.  

Umístění koberce: 

- Koberec by neměl být vystaven přímému slunečnímu svitu – prosím chraňte koberec a 

používejte záclony a závěsy, které intenzitu světla snižují. Koberec by se měl občas otáčet, 

protože sluneční světlo může ovlivnit zabarvení koberce, díky otáčení bude zabarvení koberce 

rovnoměrnější. 

Vysávání: 

- Pravidelným vysáváním odstraníte nečistoty dříve, než proniknou do vlasu koberce a poškodí 

vlákna. Vysávat stačí jednou týdně, pokud je však koberec vystaven vyšší frekvenci pohybu osob, 

vysávejte i několikrát týdně. 



- Vždy vysávat po směru vlasu a nikdy nepoužívat žádný typ kartáčové hlavice vysavače, koberec 

by se mohl z dlouhodobého hlediska poškodit. 

- Na vysávání tohoto kusového koberce nikdy nepoužívejte robotický vysavač! Koberec by se 

mohl při použití robotického vysavače poničit, stejně tak by mohlo dojít i k poničení samotného 

vysavače.  

Profesionální čištění 

- Tyto typy koberců jsou díky použitým materiálům velmi odolné vůči skvrnám. Přesto 

doporučujeme nechat koberec vyčistit každých cca 12-18 měsíců firmou specializující se na 

čištění koberců. 

- Koberec se nesmí při čištění promáčet. Porušila by se spodní apretura vláken a došlo k trvalému 

a nenávratnému poškození – např. vypadávání vlasu, zplstnatění vlasu, zvlnění koberce atd.  

Odstraňování skvrn 

- Je velice důležité vzniklé skvrny odstraňovat okamžitě, než proniknout hlouběji do koberce a 

zanechají těžko odstranitelné stopy  

- Vylité tekutiny opatrně odstraňte lžící. 

- V případě potřeby zřeďte tekutinu studenou vodou. 

- Tekutiny vysajte z koberce poklepáváním (tupování) papírovými ručníky nebo čistým bílým 

bavlněným hadříkem.  

- Pracujte od okraje směrem ke středu rozlitého produktu. 

- Skvrnu nedrhněte, mohlo by dojít k narušení struktury vláken. Po odstranění skvrny na místo 

přiložte čistý ručník a přitlačte, dokud není místo suché. 

- Použijte velmi malé množství pracího prostředku a studené vody, ale pouze v případě potřeby. 

- V případě potřeby lehce kartáčujte kartáčem na oblečení. 

- V případě potřeby opakujte postup od kroku 2. 

- Možná bude nutné vlhké místo sušit pomocí ventilátoru nebo fénu při nízké rychlosti. 

- Koberec uhlaďte po vysušení kartáčem na oblečení (ve směru vlasu). 

Tipy na odstraňování různých druhů skvrn naleznete na stránkách výrobce koberců RugVista: 

https://www.carpetencyclopedia.com/carpet-maintenance/cleaning-tips 

K bezpečnému odstranění skvrn doporučujeme používat odstraňovač skvrn CarpetVista přímo od 

výrobce koberců RugVista:  

https://www.carpetvista.com/carpet/stain-remover?artno=CVSR1 

 

 

 


