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Abyste dosáhli co nejlepšího výsledku, doporučujeme Vám pozorně si přečíst následující montážní 
návod a pečlivě jej dodržovat. 

 

 

KDE MŮŽETE POLOŽIT PODLAHU BRIGID?
 
 
Podlahy Brigid rigid vinyl byly navrženy pro použití v obytných a projektových interiérech. Výrobek 
není určen pro venkovní použití. 
 
 
Podlahy Brigid rigid vinyl lze pokládat na různé tvrdé, ploché, nepružné podklady, jako je beton, 
pískový cement, anhydrit, dřevo, dřevotříska, MDF nebo keramické dlaždice. Podklad musí splňovat 
předepsané podmínky (viz „Příprava“). 
 
 
Podlahy Brigid rigid vinyl jsou vodotěsná a lze je instalovat jako plovoucí podlahu ve vlhkých 
místnostech, jako jsou koupelny, toalety nebo kuchyně.  Podlahy Brigid rigid nejsou vhodná jako 
podlahy pro sprchy (nebo jiné místnosti s integrovaným odtokem vody), sauny, bazény nebo jiné 
mokré oblasti. 

 
 
Podlahy Brigid rigid vinyl lze pokládat na podklad s tradičním podlahovým vytápěním a chlazením na 
bázi vody a / nebo na termostatem řízené elektrické podlahové vytápění instalované na podkladu 
minimálně 9 mm. Předpokladem je, aby teplota na povrchu podkladu nepřesáhla 27 ° C. Použití 
elektrického podlahového topení se nedoporučuje, pokud není pokládáno na podklad / nivelace 9 mm 
a / nebo místo nepřetržitého systému má vypínač. 
 
 
Podlahy Brigid rigid vinyl jsou navrženy jako plovoucí podlaha. To umožňuje, aby se podlahové panely 
roztahovaly a stahovaly kdykoli, když se teplota změní. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste 
podlahové panely nelepili, nepřibíjeli ani nepřipevňovali k podkladu, stěnám nebo jiné části místnosti. 
 
 
Podlahy Brigid rigid vinyl se pokládají bez lepidla: podlahové panely jsou vybaveny Clic-systémem, 
takže je můžete jednoduše zacvaknout dohromady (další podrobnosti viz „Pokládka“). 
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DŮLEŽITÉ TECHNICKÉ INFORMACE 

 

 
Tolerance rovinnosti potěru Sklon maximálně 5 mm na 2 běžné metry (bm). 

Požadavka na podložku Podložka o tloušťce 1 mm je již integrována. 

Parotěsná membrána 2,0 mm Nepovinné. Doporučeno pro montáž v koupelnách nebo 
vlhkých místnostech 

Aklimatizace Ponechejte vodorovně aklimatizovat v místnosti, v které má 
být podlaha položena, po dobu nejméně 12 hodin nebo 
dokud materiál nedosáhne ideální pracovní teploty 18°C - 
25°C. 

Dilatační spára 8 mm dilatační spáry kolem všech stěn, potrubí a předmětů 
v místnostech do 10x10 m a tam, kde se teplota pohybuje 
mezi 5-35 °C. Ve větších místnostech nebo při vyšších 
teplotách musí být dilatační spára zvětšena o 0,5 mm na bm 
ve všech směrech.   

Click systém Tradiční systém bez lepení v licenci společnosti Unilin.  
Svislé spojování: ano 
Vodorovné spojování: ano 
Pero - drážka: ano 
Drážka - pero: ano 

Lepená montáž Nedoporučeno 

Podlahové vytápění Vhodné. Maximální povrchová teplota podkladu je 27°C. 
Teplota by se měla zvyšovat postupně.   

Maximální procento zbytkové vlhkosti 
v podkladu 

Cementový podklad: 2,5% 
Cementový podklad s podlahovým vytápěním: 2% 
Anhydrit: 0,5% 
Anhydrit s podlahovým vytápěním: 0,3% 

Pokládka na keramickou dlažbu Vhodná, pokud spáry nejsou širší než 4 mm nebo hlubší než 
2 mm nebo dlaždice nebo hrany nevyčnívají nahoru. 

Pokládání v bytech 
(Kročejový hluk) 

Floorify Planks & Tiles (4.5 mm) v kombinaci s podložkou 
Floorify Comfort: ΔLw 21 dB nebo ΔLin10 dB.  

Řezání / Pílení Stanley nůž: ano 
Přímočará pila s kotoučem Trespa nebo na kov: ano 
Elektrická pila s kotoučem Trespa nebo na kov: ano 
Ruční pila s kotoučem Trespa nebo na kov: ano 
Laminátový nebo PVC řezač: ano 

Optimální teplota a relativní vlhkost 
vzduchu   

Teplota během montáže: 18°C - 25°C 
Teplota během životnosti: 5°C - 35°C 
Relativní vlhkost: 40% -80% 
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PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ       
 
 
Je důležité vždy skladovat a přepravovat krabice s lamelami podlahy Brigid na pevném a tvrdém 
povrchu na hromadách plošně bez přesahu a nikdy svisle. 
  
Podlahu Brigid skladujte ve vnitřních prostorech a nikdy ve velmi chladných (méně než 5 °C) nebo velmi 
teplých (nad 35 °C) místnostech. 
 

PŘÍPRAVA        
 
 
Aklimatizace a uvolnění stresu. Aby byla zajištěna pohodlná montáž, musí být podlaha před montáží 
horizontálně skladována po dobu nejméně 12 hodin, dokud materiál nedosáhne ideální montážní 
teploty 18°C - 25°C. To také umožňuje materiálu „uvolnit“ jakékoli napětí, které zažilo během přepravy 
nebo skladování. Udržujte tuto teplotu během a po montáži po dobu nejméně 24 hodin. 
 
 
Co je potřeba? Ocelový nůž, ruční, přímočará pila a/ nebo elektrická pila, podložka Floorify Comfort, 
táhlo, pravítko, tužka, gumové kladivo, rozpěry, úhelník. 
 
 
Podklad. Pro dosažení dokonalého konečného výsledku je nesmírně důležité dobře připravit podklad. 
Odstraňte všechny zbytky omítky, barvy, oleje, mastnoty apod. Podklad musí být čistý, rovný, suchý a 
vyrovnaný. Odstraňte všechny zbývající nečistoty a podklad vysajte. Podklad nesmí být měkký, pružný, 
poškozený nebo volně položený. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nerovnost. Nerovnost nebo nepravidelnost podkladu může vést k nevzhledným nerovným podlahám, 
a tím k rychlejšímu opotřebení podlahy nebo poškození uzamykacího systému. Z tohoto důvodu by 
podklad neměl mít větší nerovnosti než 5 mm nad 2 běžné metry. Podlahy Brigid rigid vinyl mohou 
překlenout malé spáry do 3 mm, spáry a trhliny do 10 mm. Podlahy Brigid rigid vinyl jsou proto ideální 
pro renovaci nedokonalých podkladů, což však neznamená, že větší nerovnosti nebo náhlé rozdíly v 
úrovni podkladu nebudou přes hotovou podlahu viditelné. Podklad musí být proto před pokládkou 
Brigid rigid vinyl podlah řádně připraven. Lze to provést vyrovnáním, použitím dřevotřískové desky 
nebo jiných výrobků. Požádejte o radu svého prodejce nebo montážní firmu.   

Co dělat s různými typy podkladů?  
Odstranit? 

koberec: ano 

filc: ano 

měkčený vinyl: ano 

plovoucí laminát: ano 

plovoucí podlaha: ano 

keramické dlaždice: není nutné 

lepené PVC: není nutné 

lepené VCT: není nutné 

lepené linoleum: není nutné 

lepený laminát: není nutné 

lepená podlaha: není nutné 
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Vlhkost vzduchu. Ačkoli podlahy Brigid rigid vinyl nejsou citlivé na vlhkost, nejsou ale vodotěsné nebo 
vhodné jako systém zabraňující vlhkosti. Pokud je přítomná vlhkost, musí být podklad před položením 
podlahy parotěsný. Poraďte se s dodavatelem lepidla nebo s instalačním technikem, zda nenastaly 
problémy se strukturální vlhkostí. Vlhkost pod podlahou může vést k nezdravému růstu plísní a / nebo 
zvedání částí podlahy. Pokud si nejste jisti kvalitou nebo vhodností Vašeho podkladu pro pokládku 
podlahy Floorify, kontaktujte svého prodejce nebo instalatéra. Rádi Vám pomůžou. 
 
 
Podlahové vytápění. Podlahy Brigid rigid vinyl lze pokládat na podklad s tradičním podlahovým 
vytápěním a chlazením na bázi vody a / nebo na termostaticky řízené elektrické podlahové vytápění, 
které je integrováno do podkladu, nebo na úrovni nejméně 9 mm. Předpokladem je, aby teplota na 
povrchu podkladu nepřesáhla 27 °C. Teplota v místnosti musí být konstantní 18°C - 25°C před, během 
a nejméně 24 hodin po položení podlahy. Podlahové vytápění lze poté postupně zvyšovat maximálně 
o 5 °C denně, dokud není dosaženo pokojové teploty. 
 
Pro ověření vhodnosti systému podlahového vytápění nebo chlazení se řiďte pokyny výrobce. 
 
 
Příprava podkladového potěru beton/anhydrid. Čerstvě nalitý potěr nechte dostatečně dlouho 
zaschnout. Obsah vlhkosti v podkladu nesmí překročit 2,5% CM (cementový podklad) nebo 0,5% CM 
(anhydritový podklad). V případě podlahového vytápění musí být obsah vlhkosti 2% CM (cement) nebo 
0,3% CM (anhydrit). Změřte, zaznamenejte a uložte výsledky obsahu vlhkosti. Případné nerovnosti 
podkladu opravte vhodným stěrkovým prostředkem a zkontrolujte, zda je nutný základní nátěr nebo 
tmel. Povrch důkladně očistěte vysavačem, abyste odstranili malé kamínky nebo nečistoty. 
 
 
Příprava v případě pokládky na keramické dlaždice. Zkontrolujte podklad, zda se nevyskytují problémy 
s vlhkostí. Ujistěte se, že žádné okraje dlaždic nevyčnívají nahoru. Není nutné vyplňovat spáry mezi 
dlaždicemi, pokud nejsou širší než 4 mm a hlubší než 2 mm. 
 
 
Příprava v případě dřevěného podkladu. Nejprve odstraňte stávající podlahovou krytinu na dřevěném 
podkladu. Neměly by být přítomny žádné známky plísní a/nebo napadení hmyzem. Ujistěte se, že je 
podklad rovný, a přibijte všechny uvolněné části. Pokud není dostatečně rovný, je pro dokonalou 
přípravu podkladu nutné použít na něj vhodnou dřevěnou vyrovnávací desku nebo vyrovnávací hmotu. 
Podlahový prostor pod dřevěným podkladem musí být dostatečně větraný. Odstraňte všechny 
překážky a zajistěte dostatečné větrání (min. 4 cm² celkových větracích otvorů na m² podlahy). Vlhkost   
dřeva nesmí překročit 14 %.   
 
V prostorách s vysokou vlhkostí, jako jsou koupelny, doporučujeme pod podlahu aplikovat vodotěsnou 
fólii. Přestože jsou podlahy Brigid rigid vinyl zcela odolné proti vodě, voda může vždy proniknout mezi 
spáry nebo pod okraj podlahy, prostoupit do podzemí a způsobit škody.   
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PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ        
 
 
Číslo šarže. Zkontrolujte číslo šarže na krátké straně obalu nebo na spodní straně každé podlahové 
lamely a ujistěte se, že veškerý materiál pochází ze stejné šarže. 
Drobné barevné odchylky se stejným číslem šarže přispívají k přirozenému vzhledu Vaší podlahy. 
Abyste zabránili znatelným barevným odchylkám, nepokládejte materiály s různými šaržemi na velké 
plochy ve stejné místnosti (pokud to nebylo předem zkontrolováno). 
  
 
Vizuální kontrola. Před a během montáže zkontrolujte všechny lamely za optimálních světelných 
podmínek. Panely se zjevnými vadami se nesmí pokládat. 
  
 
Směs. Je důležité míchat panely z různých balení tak, aby vedle sebe nebylo příliš mnoho stejných, 
světlejších nebo tmavších panelů pohromadě. 
 
 
Montáž Click systém bez lepení. Podlahy Brigid rigid vinyl jsou vybaveny mechanickým uzamykacím 
systémem, který umožňuje pokládat lamely bez nutnosti lepení. Díky důmyslnému tvaru pera a drážky 
lze lamely jednoduše zacvaknout. 
  
 
Plovoucí pokládka. Podlaha Brigid rigid vinyl musí být pokládána jako plovoucí podlaha. Podlahové 
lamely musí být schopny se roztahovat a stahovat kdykoli, kdy se teplota změní. Podlahové lamely se 
nesmí nikdy lepit, přibíjet ani připevňovat k podkladu, ke stěnám ani k žádné jiné části místnosti. 
  
Maximální doporučená plocha pro pokládku je 10 bm (jak na délku, tak na šířku). Roztažnost a 
smršťování je lineární, takže čím větší plocha, tím větší musí být dilatační spára. Je plocha delší nebo 
širší? Pokud je nutné pokládat větší délku nebo šířku, použijte pro přechod přechodový profil. 
 
 
Rozložení. Změřte místnost, abyste získali vyvážené uspořádání. Na základě měření budete moci určit, 
zda je třeba první řadu odříznout. První a poslední řada by neměla být méně než pět cm široká.    
 
 
Dveře. Zkontrolujte, zda lze dveře po položení podlahy Brigid rigid vinyl stále otevírat a zavírat. Celková 
tloušťka podlahy Brigid rigid vinyl je 5 mm. 
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POKLÁDKA        
 
Montáž prvních dvou řad.   
 
Montáž prvních řad věnujeme velkou pozornost, protože je nesmírně důležité, aby byly dokonale 
vyrovnány.   
 
Začněte prvním (kompletním) podlahovým panelem v levém horním rohu místnosti.   
 
Poté vezměte neúplný podlahový panel (minimálně 1/3 a maximálně 2/3 panelu) jako první panel pro 
druhou řadu. Podržte panel pod úhlem ± 30 stupňů s perem v drážce prvního panelu první řady a poté 
jej spusťte. Panely do sebe automaticky zaklapnou.   
 
Vezměte třetí panel podle vlastního výběru. Přiložte panel pod úhlem ± 30 stupňů na kratší stranu s 
perem v drážce druhého panelu druhé řady a poté jej spusťte.   
 
Nyní je mezi panelem první řady a panelem druhé řady viditelná úzká mezera. Abyste mezeru uzavřeli, 
zvedněte třetí panel pod úhlem ± 30 stupňů. Zatímco držíte panel v této poloze, zasuňte pak delší 
stranu tohoto panelu do drážky prvního panelu (v první řadě). Poté opatrně spusťte panel tři. Panely 
do sebe nyní zaklapnou.   
 
Umístěte čtvrtý panel pod úhlem ± 30 stupňů s dlouhou stranou v panelu tři pomocí systému pero v 
drážce a poté jej spusťte. Poté pomocí příklepového bloku nebo napínáku zasuňte krátkou stranu 
panelu čtyři a jedna do sebe.   
 
Tyto operace opakujte, dokud nedosáhnete konce prvních dvou řad. Poté celek pěkně zasuňte ke 
stěně. Použijte distanční podložky, abyste respektovali dilatační spáru pět mm. Tyto bloky po celou 
dobu montáže neodstraňujte, aby byl výsledek optimální a lineárně rovný.   
 
 
Montáž dalších řád.    
 
Zbylý kus podlahového panelu z předchozích řad může sloužit jako počáteční panel pro další řadu, 
pokud tvoří alespoň 1/3 celého podlahového panelu. Dbejte na to, aby konce panelů ve dvou po sobě 
jdoucích řadách nebyly nikdy položeny stejně. Vždy nechte koncové spoje posunuté o nejméně 30 cm.   
 
Umístěte delší stranu prvního panelu třetí řady pod úhlem ± 30 stupňů proti již instalovanému panelu 
druhé řady. Pohybujte pokládaným panelem mírně nahoru a dolů a současně vyvíjejte tlak směrem 
dopředu. Panely do sebe automaticky zaklapnou.   
 
Chcete-li umístit další panel třetí řady, nejprve zacvakněte panely na krátké straně k sobě podle dříve 
popsaného systému pero-drážka a poté spusťte podlahový panel. Nyní je mezi panely aktuální a 
předchozí řady úzká mezera.   
 
Nyní mezeru uzavřete: Podržte podlahový panel pod úhlem ± 30 stupňů a při zachování tohoto úhlu 
zasuňte pero panelu do drážky předchozí řady panelů. Posouvejte jej tak dlouho, dokud nebude 
mezera mezi oběma řadami zcela uzavřena, a poté jej opatrně spusťte. Panely do sebe automaticky 
zaklapnou.    
 
TIP: Na konec řady panelů, které do sebe zacvaknete, položte balení panelů, abyste se ujistili, že panely 
zůstanou během montáže na svém místě. Vždy používejte distanční podložky, abyste respektovali 
dilatační spáru 8 mm a neodstraňujte je po celou dobu montáže. 
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Montáž poslední řady. 
 
Mezi posledním podlahovým panelem a stěnou ponechte dilatační spáru 8 mm. Aby byla dodržena 
dilatační spára, je nutné podlahové panely zkrátit na délku. Pro montáž podlahových panelů poslední 
řady můžete použít kovovou narážecí lištu. Poznámka: Nerovnoměrné nebo příliš silné bouchnutí může 
způsobit poškození podlahových panelů.   
 
 
Šířka panelů poslední řady. Umístěte podlahový panel, který se chystáte položit, na vrchol 
předposlední řady. Na tento panel položte další panel, který vám umožní připojení ke stěně.  Nyní 
pomocí tohoto posledního panelu vyznačte vzdálenost ke stěně na panelu, který bude použit, a 
uřízněte jej.   
 
 
Dokončení. Po montáži poslední řady odstraňte všechny distanční prvky a nainstalujte lišty. Pozor: 
nikdy nepřipevňujte lišty k podlaze, ale vždy ke stěně pomocí montážního lepidla. Podlaha musí být 
vždy schopna se pod lištami roztahovat a smršťovat. K vyplnění minimální dilatační spáry 8 mm nikdy 
nepoužívejte silikonový tmel nebo jinou pružnou pastu.   
 
 

PŘEKÁŽKY   
 
 
V místech, kde je obtížné panely naklonit (např. pod radiátorem), použijte ke stažení podlahových 
panelů táhlo.    
 
Pokud se nová podlaha setkává s prahem nebo dveřním otvorem, doporučujeme lišty podřezat. Pro 
zajištění správného řezu otočte panel vzhůru nohama a položte jej na podlahu až k rámu dveří. Poté 
položte ruční pilu naplocho k podlahovému panelu a jednoduše prořízněte rám. Vyříznutý kus vyjměte 
a zbytky vysajte. Nyní můžete panel jednoduše zacvaknout na delší straně na straně podříznuté lišty. 
Pomocí táhla zajistěte absolutní těsnost v dlouhém a krátkém spoji.    
 
V řadách, kde je trubka, se ujistěte, že trubka spadá přesně do jedné linie s krátkou stranou dvou 
panelů. Vezměte si vrták o stejném průměru jako trubka plus 8 mm dilatační mezery. Přicvakněte prkna 
k sobě na krátké straně a vyvrtejte otvor vystředěný na spoj mezi oběma prkny.  Nyní můžete instalovat 
prkna.   
 
V případě dvojité trubky vyvrtejte v každém z označených bodů otvor odpovídající průměru plus 8 mm 
dilatační mezery. Pokud se nachází na delší straně, proveďte 45° řez od každého celku k okraji prkna. 
Poté pomocí vhodného lepidla podél vyříznutých okrajů dílce přilepte na místo. Dbejte na to, aby se 
mezi vyříznutý kus a podklad nedostalo žádné lepidlo.   
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ÚDRŽBA 
 
 
Během montáže a bezprostředně po ní můžete po podlaze chodit. Díky dodatečnému nátěru nášlapní 
vrstvy není nutné po pokládce podlahy provádět speciální ošetření. Tento povlak chrání podlahu Brigid 
před znečištěním a usnadňuje její údržbu.   
 
 
Některá preventivní opatření.   
 
Některá jednoduchá preventivní opatření vám pomohou zachovat vzhled a maximalizovat životnost 
vaší podlahy Brigid.   
 
 
Čistící rohož. Většina znečištění pochází z vnějšího zdroje. Zabraňte vnikání nečistot, vody a písku 
umístěním upravené rohože pro nohy, bez gumového hřbetu, na všechny vchody. To nejen pomáhá 
předcházet škodám (nahromaděné nečistoty pod posuvným nábytkem mohou způsobit (lehké) 
poškození v podobě škrábanců), ale také usnadňuje údržbu a prodlužuje životnost vaší podlahy Brigid.   
 
 
Chraňte posuvný nábytek. Chraňte nohy nábytku a židlí vhodnými ochrannými krytkami.   
 
Na (kancelářské) židle a křesla umístěte měkká kolečka (EN12590), která jsou vhodná pro vinylové/PVC 
podlahy, a/nebo použijte vhodnou podložku pod stůl.    
 
Nikdy netahejte těžké předměty nebo nábytek po podlaze, ale zvedejte je.   
 
 
Zabraňte zabarvení. Každá podlahová krytina mění barvu pod (dlouhodobým) vlivem slunečního 
záření, ať už se jedná o parkety, laminát, PVC/vinyl nebo koberec. Je to způsobeno UV zářením ve 
slunečním světle. Abyste se vyhnuli změně barvy, je důležitá dobrá ochrana před slunečním zářením.    
 
 
Zabraňte kontaktu s gumou. V případě dlouhodobého kontaktu vinylu/PVC s pryží může dojít k 
trvalému tmavě hnědému zabarvení v důsledku průniku (např. gumový kroužek pod odpadkovým 
košem, gumové rohožky, jízdní kola atd.). Gumové krytky pod nábytkem mohou rovněž způsobit 
šmouhy v důsledku tření. Doporučujeme proto zkontrolovat veškerý nábytek a veškeré nářadí, zda 
neobsahuje gumové krytky, a opatřit je správnou ochranou.   
 
 
Oheň. Nedotýkejte se podlahy cigaretami, zápalkami nebo jinými horkými předměty. Ty mohou 
způsobit trvalé poškození.   
 
 
Čištění a údržba.   
 
Podlahy Brigid rigid vinyl nevyžadují po pokládce údržbu, jako je tomu u parket nebo linolea. Díky 
dodatečné povrchové úpravě vrchní vrstvy není nutné speciální ošetření po pokládce. Tato povrchová 
úprava chrání podlahu Brigid před znečištěním a usnadňuje údržbu.   
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První čištění po pokládce.   
 

• Nejprve odstraňte z podlahy všechny hrubé nečistoty a prach měkkým kartáčem nebo 
vysavačem.   

• Podlahu vyčistěte vodou a prostředkem na údržbu s neutrálním pH.   

• Tento postup opakujte nejméně dvakrát nebo tolikrát, dokud voda nezůstane čistá.   
 
 
Pravidelná údržba.   
 

• Denně odstraňujte nečistoty zametáním, utíráním prachu nebo vysáváním (vysavačem s 
měkkou hlavou).   

• Skvrny a stříkance odstraňte vlhkým hadrem nebo mopem.   

• Stírání: podlahu nechte co nejsušší. Nikdy nepoužívejte větší než předepsané množství   
prostředku na údržbu.   

• Zaschlé odolné nečistoty: namočte na 5 minut a poté odstraňte mopem.   

• Nikdy nepoužívejte přípravky na údržbu, které obsahují vosk nebo olej. Nepoužívejte ocet, 
leštidla, abrazivní prostředky, agresivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.   

 
 
Periodická údržba.   
 

• Vytírejte klasickým mopem nebo vlhkým mopem.   
• Můžete použít trochu více vody v kombinaci s neutrálním prostředkem vhodným pro údržbu.   

pro vinylové/PVC podlahy (pH 7).   
• Nikdy nepoužívejte přípravky na údržbu, které obsahují vosk nebo olej. Nepoužívejte ocet, 

leštidla, abrazivní prostředky, agresivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.   
 
 
Odstranění odolných skvrn.   
 

• Nejprve odstraňte nečistoty a prach z podlahy měkkým kartáčem nebo vysavačem.   
• Poté podlahu vytřete vodou a intenzivním čisticím prostředkem.   
• Nechte působit 10 minut a poté odstraňte uvolněné nečistoty čistým vlhkým mopem.   
• Poté podlahu vytřete čistou vodou.   

 
 
Přípravek na údržbu. O radu ohledně vinylových / PVC podlah požádejte svého prodejce. Jiné přípravky 
na údržbu mohou obsahovat látky, které mohou vaši podlahu poškodit. 


