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

VŠEOBECNÁ OPATŘENÍ 

Ve vstupních částech instalujte 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 podlahy. 

BĚŽNÉ DENNÍ ČIŠTĚNÍ 

Odstraňování prachu: Odstraňování volně ležícího prachu a nečistot provádějte stíráním vlhkým mopem  
a vysáváním.

Manuální nebo strojové mokré čištění: Pro odstranění přilnutých nečistot použijte doporučený čistič zře-
děný s vodou ve vhodném poměru a schodiště vytírejte ručně vhodným mopem (např. mopy s potahem  
z mikrovlákna), používejte Dezinfekční prostředek – koncentrát (testován dle směrnic a listiny DGHM a VAH). 

Doporučený čistič:

PU čistič, ředění 1:200 s vodou 

Technické poznámky: 

Pravidelné leštění vyčištěného povrchu jednokotoučovým strojem s bílým padem nebo leštícím kartáčem 
se doporučuje pro optimální udržení hodnoty a kvality povrchové úpravy. Leštění zároveň zjednodušuje  
a usnadňuje denní čištění. 

ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN, RÝH OD PODPATKŮ A ŠKRÁBANCŮ 

Odolné skvrny a gumové rýhy od podpatků, které nelze odčistit metodami běžného čištění, je možné odstra-
nit doporučeným produktem ve spojení s mikrovláknovým hadříkem nebo jemným padem. Na závěr čištěné 
místo přemýt čistou vodou. Skvrny odstraňovat pokud možno okamžitě, neboť některé typy pigmentu mohou 
po určité době migrovat do povrchu podlahy a jejich odstranění je poté obtížné nebo nemožné. 

Doporučený čistič: PU čistič, neředěný 

aplikaci permanentních 2K-PU nátěrů najdete v našich technických manuálech „Základní čištění povrchů“  
a „Pokyny pro aplikaci 2K-PU-nátěrů“. 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 

Tento návod na údržbu předpokládá, že podlahovina byla položena odborně. Nedílnou součástí tohoto ná-
vodu jsou také stručné pokyny pro běžné denní čištění. Dbejte také na všechna upozornění, která jsou v nich 
obsažena. 

Tento návod na ošetřování a čištění obsahuje všeobecné informace k udržení hodnoty a kvality schodiště, 
které byly odsouhlaseny s výrobcem. Dbejte také všech pokynů výrobce, které jsou uvedeny v jeho všeobec-
ných informacích pro transport, zpracování a údržbu. Předáním tohoto návodu na uživatele splňuje podlahář-
ská firma svoji povinnost vůči zadavateli dle předpisů v normě DIN 18365. Pokud máte dotazy ke správnému 
ošetřování a čištění ostatních typů schodiště, kontaktujte prosím naše technické poradenství nebo navštivte 
naše webové stránky www.topstep.cz 
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