
Skvrny, čáry nebo stopy po gumě, plastech, fixech, oleji, tuku, laku na nehty, barvě atd. nejsou
pro laminátovou podlahu problém. Tabulka níže jasně indikuje, které produkty použít v daném případě.
Pokud byste si nebyli jistí, neváhejte a kontaktujte pro radu svého prodejce či výrobce.

Druhy znečištění Metody odstranění

Stopy od gumě či plastech... Vytřete suchou utěrkou.
Pokud je nutné, použijte např. aceton.

Moč, krev...
Odstraňte co nejdříve lehce navlhčenou utěrkou.
Je-li místo již suché, setřete ručně suchou utěrkou.
Pokud je nutné, použijte QS odstraňovač skvrn.

Lak na nehty, leštidlo na boty, barva, fix, rtěnka, dehet, tuš... Použijte utěrku namočenou v acetonu, odlakovači na nehty 
nebo ředidlem na barvu.

Čokoláda, tuk, olej či výrobky na olejové bázi Použijte QS odstraňovač skvrn.

Poté, co byly skvrny odstraněny, vždy vyleštěte lehce navlhčenou utěrkou z mikrovlákna či běžnou utěrkou,
abyste odstranili zbytky výrobků a rozpouštědel.

10. Opravy

9. Odolné částečky špíny
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Pokud podlahu lehce poškodíte, nejlepším řešením je opravná sada Quick-STeP® Mix-Fix. Použijte na opravu drobných nerovností
na povrchu podlahy způsobených nůžkami či podobnými předměty.

Quick-STeP® Mix-Fix je dostupný ve 3 druzích: vzhled tmavého dřeva, vzhled světlého dřeva a nedřevěný vzhled.

každý druh je možno namíchat do 24 různých barevných odstínů velmi jednoduchým způsobem. umožní Vám optimalizovat
barevný odstín, který bude nejlépe odpovídat poškozené podlaze.

Používání jiných doplňků, než doplňků Quick-STeP® by mohlo vést k poškození Quick-STeP® podlahy. V tomto případě by záruka
poskytovaná Quick-STeP® byla neplatná. Proto Vám doporučujeme používat výhradně doplňky Quick-STeP®, neboť ty byly navrhnuty
a testovány speciálně pro Quick-STeP® laminátové podlahy.

Tato podlaha špičkové kvality nejen skvěle vypadá, ale zároveň umožňuje 
snadnou instalaci a mimořádně jednoduchou údržbu. Můžete se proto těšit	
na mnoho let spokojeného užívání. Firma Quick-Step® vyvinula maximální úsilí 
od návrhu přes výrobu, instalaci a údržbu laminátových podlah své značky,	
aby jejich užívání bylo maximálně hygienické a nezpůsobovalo zbytečné plýtvání 
surovinami či poškozování životního prostředí. 
	
Naše prodejní střediska nabízejí vše co potřebujete k tomu, aby Vaše podlahy	
s vynaložením minimálního úsilí vypadaly po mnoho let jako nové. V tomto návodu 
se dozvíte, jak a proč by jste měli udržovat laminátové podlahy.



Quick-STeP® nabízí kompletní údržbovou sadu obsahující následující položky: 
• Mop s teleskopickou rukojetí a ergonomickou násadou 
• Mop z mikrovlákna, který lze prát v pračce 
• Quick-STeP® čistící sprej
Mop z mikrovlákna a čistící doplňky jsou k dostání zvlášť, stejně jako Quick-STeP® silný odstraňovač skvrn (viz 9).

1. Co potřebujete ?

Quick-STeP® laminátová podlaha je připravená k použití ihned po dodání. Povrch je tak tvrdý, že není nutné jej chránit a je to dokonce 
kontraproduktivní. Ošetřování podlahy produkty, které tvoří vrstvy, jako jsou např. leštidla, vosky nebo jiné výrobky, je naprosto nepří-
pustné a při častějším používání může další údržbu ztížit, popř. ji úplně znemožnit. Podlaha by se také mohla stát nebezpečně hladkou. 
neměli byste proto používat ochranné prostředky ani pokud je na příslušném balení uvedeno, že výrobek je vhodný
pro Vaši laminátovou podlahu. 

s Quick-STeP® rohožkou u vchodu do Vašeho domu se můžete vyhnout zbytečnému poškození Vaší podlahy. škrabka rohožky 
rozmělňuje špínu. hrubá špína, jako např. kamínky, jsou odstraněny z Vaší obuvi právě v této zoně. Jemná špína, jako např. písek,
která byla uvolněna ve škrabkové zoně, je odstraněna v části rohožky obsahující speciální kartáčky. Vysoušecí zona odstraňuje veškerou 
vlhkost. To znamená, že Vaše Quick-STeP® podlaha bude vypadat mnoho let jako nová. 

Údržba na mokro je zbytečná. Lehce vlhká údržba je třeba pouze sporadicky. Moderní podlahy jsou sestrojeny tak, že mohou
být bez problémů udržovány na sucho. Příliš časté čištění a použití většího množství vody není nutné a mohlo by dokonce způsobit 
nezvratné poškození Vaší podlahy. Částečky špíny, které by mohly být lehce odstraněny za sucha, se při čištění vodou “přilepí”.

Quick-STeP® laminátové podlahy s V-drážkou spárou mohou být čištěny vodou pouze za výjimečných okolností - a i tehdy jen na vlhko. 
Pokud jsou tyto podlahy čištěny pomocí většího množství vody, špína se začne přilepovat ve V-drážce. následkem toho může být
V-drážka poškozena a tak zničen vzhled celé podlahy.

V oblasti údržby na sucho proběhl velký vývoj. Je pravidlem, že tradiční čištění vysavačem není používáno na laminátové podlahy. 
Laminátové podlahy s V-drážkou jsou v tomto výjimkou, je doporučeno podlahu nejprve vysát, aby se tak zabránilo hromadění nečistot 
ve drážkách. Je také možné nečistoty nejprve co nejvíce odstranit pomocí utěrky z mikrovlákna (viz níže) před samotným vysáváním.

Většina impregnovaných utěrek na jedno použití, které jsou k dostání v obchodech, byla impregnována výrobky na olejové bázi,
aby bylo zajištěno přilnutí prachu. Tyto výrobky zanechají usazeniny na laminátové podlaze a ta bude vypadat skvrnitá.

Připevněte teleskopickou rukojeť na držák mopu a přizpůsobte si délku pomocí otočení rukojeti. Stiskněte tlačítko na mopu, aby se 
rozevřel držák. Přiložte Quick-STeP® mop na podlahu tak, aby povrch z mikrovlákna byl otočen směrem dolů. nasuňte mop na obě
strany držáku. Připevněte držák mopu scvaknutím držáku. cleanmop je nyní pevně na svém místě. Quick-STeP® cleanmopem pohybuj-
te vždy zpětně směrem k sobě a provádějte klikaté (cikcak) pohyby po podlaze. celou podlahu setřete aniž byste mop zvedali. Stírejte 
podélně ve směru desek. Tímto způsobem je veškerá rozmělněná špína dokonale odstraněna z podlahy velmi jednoduchým způsobem.

2. Nezbytná ochrana

3. Efektivnější prevence špíny

4. Kombinace suché a vlhké údržby

5. Pravidelná údržba: na sucho

5.1. Nepoužívejte impregnované utěrky na jedno použití

Quick-STeP® mop z mikrovlákna je speciálně uzpůsoben k použití jak na sucho, tak i lehce navlhčen. Speciální vlákna vytváří 
velkoplošný kontakt s dostatečnou kapacitou potřebnou k odstranění nečistot. Odstraňují špínu lehce a bez rizika poškrábání podlahy.

5.2. Moderní řešení: utěrka z mikrovlákna

5.3. Jak čistit na sucho?

6. Občasná údržba na vlhko

Připevněte utěrku z mikrovlákna na mop, jak je popsáno v 5.3. utěrku, která je již na mop připevněná, navlhčete opakovaným 
sprejováním. nesprejujte příliš najednou, z mopu by nemělo kapat. nikdy nesprejujte přímo na podlahu. Vždy provádějte zpětné 
(cikcak) pohyby směrem k sobě. Setřete celou podlahu aniž byste mop zvedali. Stírejte podélně ve směru desek. Roztírejte rovnoměrně 
přes podlahu. Pokud nutno, navlhčete znovu mop sprejováním.

6.1. Jak čistit na vlhko?

neaplikujte na Quick-STeP® podlahy s V-drážkou. Čištění na vlhko uvolní všechny nečistoty, nemusí je však naprosto odstranit, 
rotože podlaha zůstává vlhká. Po uschnutí se některé částečky špíny znovu usadí. Pro velmi znečištěnou podlahu, nebo kdykoliv
budete považovat za nutné, je možno použít důkladné čištění následujícím způsobem: umyjte podlahu lehce navlhčenou utěrkou
z mikrovlákna, jak je popsáno v 6.1. Odstraňte vlhkost pomocí klasické gumové stěrky. Setřete vlhkost a vysušte celou podlahu.

6.2. Důkladné čištění

Po instalaci je samozřejmé, že podlaha bude poněkud znečištěná.

Postupujte následovně:

• Jemným smetákem a lopatkou odstraňte všechnu hrubou špínu. 

• Quick-STeP® podlahu s V-drážkou vysajte vysavačem. 

• Setřete suchou utěrkou z mikrovlákna, jak je popsáno v 5. 

• Odstraňte veškeré přichycené nečistoty, jak je popsáno v 9. 

Následující informace neplatí pro podlahy s V-drážkou:

• nyní umyjte lehce navlhčenou utěrkou z mikrovlákna, jak ke popsáno v 6. 

• Odstraňte zbývající vlhkost pomocí pryžové stěrky (viz 6.2.) 

• Pokud je potřeba, proveďte znovu umytí lehce na vlhko. 

Přestože výše uvedené informace popisují velmi intenzivní čistící proces, je zároveň velmi jednoduchý a rychlý.

7. První důkladné čištění po instalaci

Je možno prát v pračce při 60°c (nepoužívejte změkčovač či odbarvovač).

8. Údržba utěrky z mikrovlákna

Podlahu můžete čistit také lehce navlhčeným mopem z mikrovlákna. Toto čištění je potřeba jen velmi výjimečně, v závislosti na míře 
znečištění podlahy. Používejte pouze Quick-STeP® čistící výrobky, které zároveň vytvářejí příjemnou vůni ve Vašem domě.
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