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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.   
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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.   
 
 
 
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. 


