ÚDRŽBA LAMINÁTOVÉHO SCHODIŠTĚ TOPSTEP
VŠEOBECNÁ OPATŘENÍ
Ve vstupních částech instalovat dostatečně dimenzované a účinné čistící zóny (minimální délka na 3-4 kroky),
které je nutné pravidelně čistit nebo vyměňovat. Toto opatření zamezí vnášení velké části nečistot do objektu
a sníží nebezpečí mechanického poškození schodiště.

BĚŽNÉ ČIŠTĚNÍ
Pro odstraňování běžných denních nečistot použijte produkt Přípravek na čištění laminátu, který zřeďte
s vodou v poměru 1:200 (50 ml na 10 litrů vody) a podlahu tímto roztokem vytírejte. Používejte dobře vyždímané mopy nebo hadry.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Laminátové schody nenechávejte nikdy delší dobu vlhké nebo mokré, protože obzvláště v oblastech spojů
nasávají vodu a mohlo by proto dojít ke změnám jejich formy (nabobtnání) nebo k zašednutí. Proto dbejte
vždy na to, aby čištění bylo pokud možno prováděno nasucho (mopem, smetákem, vysavačem), popř. pouze
dobře vyždímanými hadry, aby se na schodech netvořily „loužičky“.
Laminátové schody reagují na okolní podmínky (obzvláště na relativní vlhkost vzduchu) příslušnou změnou.
Změna vlhkosti laminátu vede ke smršťování (při nízké vlhkosti) nebo bobtnání (při vysoké vlhkosti) a s tím
jsou spojeny příslušné následky (např. tvorba spár). Aby se zamezilo těmto mimořádným změnám, je nutno
myslet na to, že relativní vlhkost vzduchu se v prostorách s laminátovou podlahou musí pohybovat celoročně
mezi hodnotami 50 % až 60 % při teplotě 20 - 22°C. V případě potřeby je nutno prostor opatřit větracím,
topicím nebo zvlhčovacím zařízením. Tyto klimatické podmínky nemají pozitivní vliv pouze na vaše laminátové
schody, ale prospívají také veškerému nábytku ze dřeva, hudebním nástrojům, obrazům a v neposlední řadě
také vám osobně.
Tento návod na ošetřování a čištění obsahuje všeobecné informace k udržení hodnoty a kvality schodiště,
které bylo odsouhlaseno výrobcem. Dbejte také všech pokynů výrobce, které jsou uvedeny v jeho všeobecných informacích pro transport, kladení a údržbu. Předáním tohoto návodu na uživatele splňuje podlahářská firma svoji povinnost vůči zadavateli dle předpisů v normě DIN 18365. Pokud máte dotazy ke
správnému ošetřování a čištění, kontaktujte prosím naše technické poradenství nebo navštivte naše webové
stránky www.topstep.cz

TOPSTEP s.r.o. | K Mlýnům 80 | 595 01 Velká Bíteš

