
 

 

 

Surfaces – cleaning and maintenace: 

 

- Vinyl floors 

- Wooden floors – lacquered parquets 

- Obklady a dlažby 

- Textil – koberce 

 

 

Vinyl floors - PU / PUR surface treatment 
 

Preventive measures 

A substantial portion of any impurities introduced can be minimized by use cleaning mats in front of 

the entrance and cleaning zones in the entrance parts of the buildings.  

Routine cleaning and care 

Dust removal: 

Remove loose dust and dirt by wiping with a damp mop. 

 

Manual wet cleaning: 

Use Dr. Schutz Schutz CC-PU cleaner („Dr. Schutz CC-PU čistič“) to remove adhering dirt diluted 1: 

200 with water. Wipe the surface by hand with a damp mop or a well-wrung cloth, otherwise there is 

a risk of water leaking between the joints under the floor. 

 

Removing stains and scratches from rubber heels: 

You can remove stubborn stains and scratches from rubber heels with undiluted Dr. Schutz CC-PU-

cleaner with a cloth or a soft white pad. Finally, wash the area with clean water. Remove stains as 

soon as possible, as some types of stains age surface migrate and their complete removal is then very 

difficult or impossible. 

 

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

 

Wooden floors – lacquered parquets 
 

General warnings: 

• Wood as a natural product should never be damp or wet for a long time, as it absorbs moisture and 

could change its shape (swell) or turn gray. 



 • When cleaning, always make sure that it is carried out in a dry manner (mop, broom or vacuum 

cleaner) or only with a damp mop or a well-wrung cloth so that no "puddles" form on the floor. 

• If possible, cover the legs of the furniture with felt pads and move heavy pieces of furniture very 

carefully. 

• Colored products (eg hair dyes, disinfectants for injuries) as well as migration of plasticizers (eg 

rubber) can cause irreversible discoloration of the painted surface. Therefore, avoid contact of these 

products with painted flooring. 

• A substantial portion of any impurities introduced can be minimized by use cleaning mats in front 

of the entrance and cleaning zones. 

 

Routine cleaning 

Use Dr. Schutz CC Parquet and cork cleaner ( “ Dr. Schutz CC Čistič na parkety a korek “  

https://www.dr-schutz-shop.cz/cc-cistic-na-parkety-a-korek-p-61.html) for regular dirt removal.. 

Dilute it 1: 200 with lukewarm water. Wipe the floor thoroughly with this solution. 

Use well-wrung rags or mops. Greasy stains, scratches on the heels and remove other firmly adhering 

impurities with undiluted Dr. Schutz CC Parquet and cork cleaner with a soft white pad. In this case, 

then clean the floor with a damp (well squeezed) cloth until complete removal of dirt and detergent 

residues. 

 

Floor and wall tiles 
 

For cleaning paving and tiling, we recommend Filacleaner - Neutral concentrated cleaning agent, 

available eg at 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 

 

 

 


