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Příručka údržby podlah - Allura LVT
Pokyny k čištění a údržbě podlah Allura Dryback, Flex, Ease, Click Pro a Puzzle

Kolekce luxusních vinylových dílců Forbo Allura se snadno čistí a udržují díky své vysoce odolné povrchové 
úpravě PUR.

Krytina Allura je připravena k užívání po pokládce a prvotním čištění.

Prvotní čištění po pokládce před užíváním

Nově položenou podlahovou krytinu zbavte všech montážních zbytků a prachu zametením a důkladným vysátím 
a očistěte podlahu neutrálním čisticím prostředkem na podlahy. Pro větší plochy lze použít čisticí stroj nebo 
rotační mycí stroj (150-300 ot/min) s červeným padem 3M nebo obdobným padem. Setřete špinavou vodu 
pomocí utěrek a mopu nebo mokrým vysáváním, opláchněte čistou vodou a nechejte podlahu uschnout.

Pravidelné čištění

Četnost pravidelného čištění bude záviset na objemu provozu, úrovních znečištění, požadovaném vzhledu a 
hygienických standardech.
• Prach a volné nečistoty odstraňujte pomocí vysavače, zametáním nebo stíráním mopem
• Skvrny, znečištění a rozlitou tekutinu odstraňte vlhkým mopem a neutrálním čisticím prostředkem.

Podle potřeby:

•  Vyčistěte podlahu metodou Spray za pomocí rotačního mycího stroje (150-180 ot/min) s červeným padem 3M 
nebo obdobným padem a neutrálním čisticím prostředkem

Periodické čištění

Pro zachování vyhovující úrovně vzhledu doporučujeme provádět následující kroky údržby

• Prach a volné nečistoty odstraňte pomocí vysavače, zametáním nebo stíráním mopem*.
• Skvrny, znečištění a rozlitou tekutinu odstraňte vlhkým mopem* a neutrálním čisticím prostředkem.
• Vyčistěte podlahu pomocí rotačního stroje (300-500 ot. /min.) a červeného padu 3M nebo obdobného padu 

za použití pH neutrálního čisticího prostředku na podlahy pro odstranění nepravidelností v lesku a zajištění 
rovnoměrného vzhledu.

Poznámka: 

* Pro ruční čištění podlahy Allura doporučuje Forbo plochý mop s hladkým mikrovláknem.
* U všech výše uvedených metod nepoužívejte při čištění nadměrné množství vody a vodu vždy ihned 

odstraňte.



Nejlepší postup: Tipy pro účinnou péči o podlahu
Obecná doporučení

Ochrana nově položené podlahy 
Všechny nově položené podlahy by měly být zakryty a chráněny 
vhodnou ochranou před vlivem pokračujících nebo   
dodatečných   stavebních   prací, aby nedošlo k poškození 
podlahy. Používejte ochranné plstěné podložky na nohy židlí a 
stolů, aby byla podlaha chráněná před poškrábáním. Kancelářské 
židle a jiný nábytek musí mít kolečka typu W s měkkou kontaktní 
plochou, vhodná pro pružné podlahové krytiny (podle normy 
EN 425). 

Na vstupech používejte čisticí podlahové systémy 
Více jak 80 % nečistot uvnitř budov je vneseno uživateli    z venčí.    
Doporučujeme    umístění    čisticích    rohoží   před   vchodem   a   
čisticích   zón   ve   vstupních   částech budov v odpovídající délce 
(nejlépe víc jak 6 metrů) a kvalitě. Nezávislé studie ukázaly, že 
vstupní rohože Forbo Coral Nuway® a čistící zóny Coral odstraňuji 
a zadržuji až 95 % nečistot    a    vlhkosti    vnášených    do    
budovy; snižují náklady na údržbu, pomáhají udržovat normální 
vzhled podlahy uvnitř budovy a snižují nebezpečí uklouznutí.  
Stejně jako všechny čistící systémy se vstupní rohože musí 
pravidelně čistit, aby se odstranily zachycené nečistoty.

Čištění

• Vhodný způsob pravidelného čištění je efektivnější a levnější
než příležitostné intenzivní čištění a údržba 

• Používejte doporučené čisticí prostředky a pomůcky, které
usnadní samotnou údržbu. Jejich cena tvoří jen malou částí
celkových nákladů vynaložených na údržbu.

• Řiďte se pokyny uvedenými v bezpečnostních a technických
listech použitých čisticích produktů.

• Vždy dodržujte pokyny pro ochranu zdraví a bezpečnosti.

Používání vhodných prostředků pro čištění a údržbu 
podlahy 
Nesprávné použití čisticích chemických látek může způsobit 
poškození a/nebo změnu barvy. Nadměrné použití nebo 
nevhodné oplachování čisticích chemických látek může ohrozit 
funkčnost podlahy. Nepoužívejte abrazivní čističe nebo čisticí 
prášky. Nepoužívejte oleje, leštěnky nebo prostředky na údržbu 
podlah obsahující leštidlo, protože by mohlo dojít ke zhoršení 
protikluzných vlastností podlahy Allura.

Často kladené dotazy

Jak často mám čistit svoji podlahu?
Optimální frekvence čištění a údržby závisí na intenzitě 
používání a úrovní znečišťování podlahy.  Při přípravě plánu 
čištění a údržby je nutné zvážit následující:

• Je podlaha blízko vstupu do budovy nebo ve vyšším patře? 
• Bude vystavena mokré nebo suché špíně? 
• S jakou intenzitou bude zatěžována? 
• Nezapomínejte, že světlé a jednobarevné podlahy mohou 

vyžadovat častější čištění.

Můžu na podlahu nanést leštidlo?
U žádného z produktů Forbo Allura byste neměli provádět 
leštění, protože by mohlo dojít ke zhoršení protikluzných 
vlastností.

Jak odstraním skvrny?
Skvrny odstraňte ihned, jak je objevíte. Většinu skvrn lze 
bezpečně odstranit pomocí suché (papírové) utěrky, vody, 
čisticího prostředku, minerálního lihového ředidla nebo alkoholu 
(v tomto pořadí).

NEPOUŽÍVEJTE vysoce alkalické produkty (čpavek, soda) nebo 
silná rozpouštědla, jako je aceton, protože mohou být škodlivé 
pro lidi i vaši podlahu.

V případě jakýchkoli pochybností vyzkoušejte čisticí prostředky 
na vzorku nebo na málo viditelném místě. 

Čisticí pady, kartáče, rotační stroje a produkty pro péči o 
podlahu

Kódy padů
Kódy barev označující stupně hrubosti kotoučů se mohou lišit v 
závislosti na výrobci/zemi.

Poznámka: 
Hnědé nebo černé kotouče byste neměli používat. Při zvažování 
použití abrazivních kotoučů je třeba věnovat pozornost 
vhodnosti pro podlahovinu.

Rotační stroje
Pro strojové čištění a údržbu, doporučujeme 150 až 180 ot./min. 

Doporučované produkty pro péči o podlahu
Pro pravidelné čištění používejte pH neutrální čisticí prostředek, 
jako je například přípravek Monel. Pro péči o pružné podlahoviny 
Forbo lze používat i další produkty. V případě používání 
alternativních produktů se poraďte se svým dodavatelem. 

Skvrny způsobené Odstraňte pomocí
Čokoládou, tukem, vejci, kávou, 
džusem atd.

Neutrálního čisticího prostředku ve 
vlažné vodě

Asfaltem, olejem, gumou, sazemi Minerálního lihového ředidla

Žvýkačkou Ochlaďte pomocí chladicího spreje 
nebo ledových kostek a seškrábněte.

Rzí
Kyseliny šťavelové nebo citronové 
ve vlažné vodě

Úkol Barva kotouče 3M
Pro pravidelné čištění Červená
Pro pravidelnou údržbu Červená




