
Balterio Údržba

Laminátové podlahy Balterio se velmi snadno udržují. Budete-li používat správné ochranné prostředky, vaše podlaha si podrží
své vynikající vlastnostipo mnoho let.

Chraňte svou investiCi
K ochraně vaší nové laminátové podlahy doporučujeme tyto preventivní kroky:
 • Zamezte kontaktu se špínou, pískem, štěrkem a látkami jako např. olejem nebo asfaltem tak, že před hlavní i zadní vchod do domu  
  či do bytu umístíte kvalitní rohože.
 • Poškození těžkými předměty lze zmírnit či dokonce zamezit použitím speciálních chráničů na nohy nebo koupí nábytku s velkou  
  plochou kontaktní plochou noh nebo koleček.
 • Po celý rok udržujte relativní vnitřní vlhkost pokojů v rozmezí 40-60%. Zamezíte tím přirozenému rozpínání a stahování dřeva.
 • Do podlahy nevrtejte ani nesekejte ostrými předměty. Máte-li židle s kolečky, měla by být vyrobena z měkkého plastu.
 • Povrch vaší nové laminátové podlahy je obzvlášť odolný a pevný, takže není nutné použití žádných dalších přípravků.   
  Podlahu nemusíte brousit, lakovat, leštit ani voskovat, takže si zachová své typické a charakteristické vlastnosti.
 • Laminátové podlahy Balterio mají tvrdý, uzavřený povrch, takže není nutné je vždy čistit mokrou cestou. Podlahu stačí jen občas  
  setřít, takže se snižuje možnost trvalého poškození povrchu.

Jak podlahu čistit?
PoPrvé Po instaLaci:
 • veškerou nečistotu a prach odstraňte pomocí měkkého kartáče nebo vysavače s měkkou násadkou na parkety.
 • Podlahu přetřete suchou prachovkou.
 • Znovu přetřete.
 • Zbytky nečistot odstraňte pomocí prostředku na laminát.
 • Podlahu přetřete vlhkou prachovkou.
 • v případě nutnosti ještě jednou přetřete vlhkou prachovkou.

Běžné Používání: suché čištění.
 • Používejte vysavač s měkkou násadkou na parkety nebo elektrostatické prachovky, na které se prach, nečistoty a vlasy nalepí jako  
  na magnet.
 • Podlahu čistěte ve směru prken, dlouhými plynulými pohyby po celé ploše podlahy. 

intenZivní Používání: vLhKé čištění.
 • nedoporučujeme podlahu umývat vodou, protože může dojít k jejímu trvalému poškození. Podlahu čistěte raději dobře vyždímaným,  
  vlhkým hadříkem.
 • Podlahu čistěte ve směru prken, dlouhými plynulými pohyby po celé ploše podlahy.
 • Povrch pečlivě vyčistěte pomocí čistého kusu látky (bavlna nebo ručník) a okamžitě odstraňte všechny případné louže.

Co dělat když…
skvrny vzniklé při běžném použití jako např. stopy po podrážkách, skvrny od tužky nebo běžné nečistoty lze snadno a úplně odstranit.
 • Mastné skvrny: mohou se vyskytovat po úklidu. Po použití některých čistících prostředků může zůstávat na podlaze mastný film. 
  Doporučujeme namíchat +/- 2 ml citronové šťávy nebo vinného octa s 5-10 litry čisté vody a vytřít podlahu dobře   
  vyždímaným mopem nebo hadrem. Pokud nečistota přetrvává,musí se postup několikrát opakovat.
 • stopy po gumových předmětech, podrážkách a podpatcích, špína z ulice, stopy po tužkách nebo pastelkách...: odstraníte prachovkou.
 • stopy po ovoci, mléku, pivo, vínu, čaji, nealkoholických nápojích...: okamžitě vysušte savou látkou – nebo vlhkou látkou v případě,  
  že je skvrna již zaschlá - a vytřete dosucha.
 • Krev, moč: okamžitě odstraňte vlhkým hadříkem a případné zbylé nečistoty odstraňte vhodným čisticím prostředkem na laminát.
 • Lak na nehty, leštidlo na body, laky, inkoust, kosmetika, fixy...: odstraňte pomocí kapky acetonu na čistém hadříku. aplikujte pouze  
  na skvrnu. Postupujte podle pokynů mna čisticím prostředku. nepoužívejte mastné chemické čisticí prostředky jako např.  
  lakový benzín.
 • čokoláda, tuk, olej...: odstraňte pomocí vhodného čisticího prostředku na laminát.
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