
Příručka údržby podlah - Marmoleum
Pokyny k čištění a údržbě podlah Forbo:
Kolekce přírodního linolea Marmoleum se snadno čistí a udržují díky své vysoce odolné povrchové úpravě 
Topshield PRO, vylepšená a odolná povrchová úprava přímo z výroby, která by neměla být odstraněna.

Povrchová úprava Topshield PRO je součástí linolea a je dokonalým základem pro vaše trvalé používání podlahy.

Prvotní čištění po pokládce před užíváním

Nově nainstalované krytiny by neměly být stírány za pomoci vlhkého čištění do 3 dnů od instalace.
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 (5000) nebo obdobným. Setřete špinavou vodu pomocí utěrek a mopu 
nebo mokrým vysáváním, opláchněte čistou vodou a nechejte podlahu uschnout.
V případě potřeby vyleštěte podlahu na sucho metodou Spray za pomocí rotačního stroje (150-300 ot/min) s 
červeným padem 3M (5000) nebo obdobným.

Podlaha je nyní připravena k užívání a nevyžaduje žádné další ošetření či povrchovou úpravu. Pokud uvažujete o 
použití dalších povrchových úprav, přečtěte si Často kladené otázky v této příručce níže.

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 setřete vlhkým mopem 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 setřete vlhkým mopem a neutrálním čisticím prostředkem.
• Vyleštěte podlahu pomocí rotačního stroje (150-300 ot/min) s červeným padem 3M (5000) nebo obdobným za použití

leštícího prostředku na podlahy pro odstranění nepravidelností lesku a zajištění rovnoměrného vzhledu.

Upozornění:
Pro běžné čištění a údržbu je zapotřebí pouze 3M červený pad. Hnědé nebo černé 3M nebo jakékoliv jiné pady se 
zvýšenou drsností (např. diamantové) by se pro běžné čištění a údržbu na Marmoleum používat neměly. Použití těchto 
typů padů může změnit vzhled, strukturu povrchu a ovlivnit protikluznost podlahy. Než se odchýlíte od kteréhokoliv z 
doporučení zveřejněných společností Forbo, kontaktujte technického zástupce společnosti Forbo se žádostí o pomoc.
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Nejlepší postupy: 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 z měkkého materiálu 
vhodného 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 část 
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.

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

V případě jakýchkoliv pochybností vyzkoušejte čisticí 

prostředky na vzorku nebo na málo viditelném místě. 

Tipy na leštění
• Metoda Spray nebo suché leštění zvyšuje lesk, pomáhá 
odstraňovat černé šmouhy a zmírňuje poškrábání. Ujistěte se, že 
leštění vždy proběhne čistým lešticím padem.
• Pečlivě se o své pady starejte. Zkontrolujte a vyměňte je 
vždy, když se znečistí. Vyperte je, vymáchejte v čisté vodě a 
nechte zavěšené důkladně uschnout.

Čisticí rotační stroje a pady
Kódy padů
Kódy barev označující stupně hrubosti padů se mohou lišit v 
závislosti na výrobci/zemi.

Poznámka: 
Modré nebo zelené pady nejsou pro běžné čištění a údržbu 
vyžadovány. Pokud je krytina silně znečištěna a je použit modrý 
pad, lze zaznamenat mírné zvýšení rozdílu lesku. Hnědé nebo 
černé pady byste neměli na krytinu Marmoleum používat.

Rychlost rotačního stroje
Pro strojové čištění a údržbu dokonale vyhovuje rychlost 150 až 
300 ot./min. 

Vodivé Marmoleum Ohmex a Marmoleum Sport
Pro tyto podlahy berte v potaz další speciální postupy, např. pro 
udržení vodivosti podlahy u krytiny Ohmex musí být podlaha 
čištěna a udržována pouze produkty, které nesníží vodivé 
vlastnosti krytiny.

Doporučované produkty pro péči o podlahu
Společnost Forbo Flooring Systems doporučuje používání 
neutrálních čisticích prostředků, jako je například přípravek 
Cleaner nebo Monel. Pro leštění použijte pH neutrální leštící 
prostředek.

Pro péči o pružné podlahoviny Forbo lze používat i další 
produkty. V případě používání alternativních produktů se pro 
více informací, bezpečností postupy i záruku, poraďte se svým 
dodavatelem.

Více informací o tom, jak si můžete podlahu užívat mnohem 
déle, najdete na www.forbo-flooring.cz/topshieldpro

Kontaktuje nás:
www.forbo-flooring.cz/kontakt
info.cz@forbo.com

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

Neutrálního čisticího prostředku 
rozpuštěného ve vlažné vodě

Asfaltem, olejem, gumou, sazemi Lakového benzínu white spirit

Žvýkačkou Ochlaďte pomocí chladicího spreje 
nebo ledových kostek a seškrábněte.

Rzí
Kyseliny šťavelové nebo citronové 
rozpuštěné ve vlažné vodě

Úkol Barva 3M padu
Pro pravidelné čištění Červená
Pro periodickou údržbu Červená

Používání vhodných prostředků pro čištění a údržbu 
podlahy 
Nesprávné použití čisticích přípravků s vysokým pH může 
poškodit pružnou podlahu. Časté ošetřování nebo nedostatečné 
oplachování může způsobit popraskání, smrštění a/nebo změnu 
barvy. Marmoleum® nesmí být čištěno chemikáliemi s vysokým 
pH, protože ty můžou způsobit jeho trvalé poškození. 
Nepoužívejte abrazivní čističe nebo čisticí prášky. 

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 další povrchovou úpravu 
(polish)?
Pokročilá povrchová úprava Topshield PRO aplikovaná na 
Marmoleum společnosti Forbo Flooring nevyžaduje další 
povrchovou úpravu (polish). 

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




