CS - PŘÍRUČKA PRO ÚDRŽBU

Něco navíc pro snadnou
údržbu bez šmouh

PŘÍRUČKA PRO ÚDRŽBU

Proč prostředky pro údržbu Quick·Step ?
®

1

Naše prostředky pro údržbu byly vyvinuty a
testovány přímo pro laminátové podlahy Quick-Step.
Čerstvá a příjemná vůně.

2

Používání správných prostředků pro údržbu také
zachovává platnost záruky na podlahu.
Žádné přibývání vrstev: nečistota a nehygienické
zbytky jsou odstraněny; je zachován původní
charakter podlahy.

3

Nízká hodnota pH zajišťuje, že nebude narušen
povrch podlahy.
Jednoduché a účinné.
K dostání u vašeho prodejce.

Laminátová podlaha Quick-Step má utěsněný povrch, což znamená, že se v
podlaze nemohou hromadit bakterie. Díky tomu je podlaha velmi hygienická a je
jednoduché ji čistit!

Řada
Quick•Step®

ČISTICÍ SOUPRAVA

Quick•Step®

QSSPRAYKIT
• mop s teleskopickou rukojetí a
ergonomickou rukojetí
• z dyszą spryskującą
ułatwiającą mycie
• hadr z mikrovláken, lze prát v
pračce při 60 °C
• prostředek pro údržbu
Quick-Step Clean 1000 ml

ČIŠTĚNÍ

1 000 ml QSCLEANING1000
2 500 ml QSCLEANING2500

Po instalaci: první důkladné čištění po položení podlahy
Po instalaci může být nutné podlahu důkladně očistit. Podlaha Quick-Step je připravena k použití už při zakoupení. Nepoužívejte žádné ochranné prostředky, a to ani v
případě, kdy je na obalu uvedeno, že jsou vhodné pro laminátové podlahy.

Postupujte podle těchto pokynů:
1.

Odstraňte hrubou nečistotu měkkým koštětem a lopatkou.

2.

Vyčistěte drážky ve tvaru písmene V speciálním vysavačem.

3.

Očistěte suchým hadrem z mikrovláken dle popisu v části „suchá údržba“.

4.

Odstraňte usazené nečistoty dle popisu v příručce pro odstranění nečistot.

5.

Očistěte mírně navlhčeným hadrem z mikrovláken dle
popisu v části „Mírně vlhká údržba“.

Čištění bez šmouh, týden po týdnu
Týdenní čištění: suchý hadr z mikrovláken
QUICK•STEP

®

Měsíční čištění: mírně vlhké čištění
QUICK•STEP

®

K čištění laminátových podlah se obvykle nepoužívá tradiční vysavač. Výjimkou

Podlahu doporučujeme čistit jednou až dvakrát za měsíc. Vodu používejte střídmě.

jsou podlahy s drážkou ve tvaru písmene V. Pro pravidelnou údržbu doporučujeme

Příliš časté čištění nebo používání příliš velkého množství vody není nutné, a

hadr z mikrovláken Quick-Step. Mop je určen k suchému a mírně vlhkému použití.

mohlo by dokonce podlahu trvale poškodit. Je velmi důležité, aby na podlaze

Speciální vlákna poskytují velkou kapacitu pro zachycení nečistot. Nečistotu

za žádných okolností nezůstávala přebytečná tekutina. K tomuto účelu můžete

dokážou snadno zachytit.

použít stejný hadr z mikrovláken (QSSPRAYMOP). Jako čisticí prostředek použijte
prostředek Quick-Step Clean 1000 ml nebo 2500 ml (koncentrát). Tyto prostředky
dodají vašemu domovu také příjemnou vůni.

Nepoužívejte vlhčené ubrousky pro jednorázové použití. Ty často obsahují
olejové složky, které přitahují prach, a mohou na podlaze zanechat skvrny.

Vlhké čištění
HYDROSEAL
Proto je možné čištění mokrým hadrem (včetně použití prostředku Quick-Step
Clean). Ideální pro použití v koupelnách, kuchyních, prádelnách, předsíních a
podobně!
Pro podlahy Quick-Step Hydroseal je obecně povoleno čištění parním mopem.
Používejte nízkou teplotu a vhodný hadr pro rovnoměrnou distribuci tepla a páry.
Podrobné informace naleznete v pokynech od výrobce parního mopu.

Některé podlahy řady Quick-Step jsou vyráběny s technologií Hydroseal:
voděodolnou vrstvou na dlouhých a krátkých hranách. Tímto je podlaha
chráněna před běžným vystavením vodě.

Pokyny k použití
•

Přidejte 2 víčka (víčko lahve) do kbelíku vody (10 l).

•

Namočte mop nebo hadr na podlahu v tomto roztoku a důkladně jej vyždímejte.

•

Setřete celou podlahu bez zvednutí mopu z mikrovláken. Stírejte ve směru dlouhých hran panelů.

•

Aplikujte vlhkost rovnoměrně po podlaze.

•

Nikdy na podlahu nevylévejte kbelík s roztokem.

•

Podlahu vždy setřete suchým hadrem z mikrovláken, dokud na ni nebude vidět žádná vlhkost.

•

Postupně setřete jednotlivé oblasti, které nejsou větší než 15–20 m2.

•

Pomocí hadru z mikrovlákna vyčistěte podlahu, při použití soupravy rozstřikovače s vaším mopem Quick-Step se řiďte pokyny.

Odolné nečistoty: návod k odstranění
Skvrny, šmouhy ani otisky od gumy, plastu, oleje atd. nepředstavují pro laminátovou podlahu Quick-Step problém.
V následující tabulce je popsáno, které prostředky použít v konkrétních případech. V případě pochybností se neváhejte obrátit na místního prodejce nebo výrobce.

Druh nečistoty

Skvrny lze odstranit pomocí

Malé skvrny

Naneste na skvrnu prostředek Quick-Step Clean.
Nechte jej na skvrnu pár minut působit.
Pomocí čistého hadříku navlhčeného vlažnou vodou skvrnu odstraňte. V případě potřeby postup opakujte.

Čokoláda, mastnota, ovocná šťáva, pití, víno

Použijte prostředek Quick-Step Clean zředěný vlažnou vodou.

Gumové šmouhy (od podrážek apod.)

Setřete suchým hadříkem, poté v případě potřeby použijte prostředek Quick-Step Clean.

Moč, krev atd.

Co nejrychleji setřete vlhkým hadříkem. Pokud skvrna zaschla, setřete ji suchým hadříkem. V případě potřeby
použijte hadřík mírně navlhčený prostředkem Quick-Step Clean.

Lak na nehty, krém na boty, rtěnka, dehet atd.

Odstraňte co nejrychleji suchým hadříkem nebo hadříkem mírně navlhčeným prostředkem Quick-Step Clean.
V případě potřeby: denaturovaný líh, aceton nebo rozpouštědlo, benzin. Nejdříve vyzkoušejte na malé ploše.

Škrábance

Viz „Tipy a triky“

Mdle vypadající podlaha

Prostředek Quick-Step Clean

Rýhy nebo hluboké škrábance (poškození
způsobené pádem předmětů, například nožem
nebo nůžkami)

Opravná sada Quick-Step.
Tato sada obsahuje tavicí nůž, brusný papír a 7 voskových bloků pro neviditelné opravy podlahy. Podívejte
se na webové stránky www.quick-step.com, kde naleznete tabulku se správnými kombinacemi barev pro vaši
podlahu, případně se podívejte na ﬁlm na serveru YouTube.

Svíčkový vosk a žvýkačka

Nechte ztvrdnout, poté opatrně seškrábněte.

Tipy a triky
1 Písek, kameny, nábytek... to vše
může vaši podlahu poškrábat. Je
důležité učinit preventivní opatření, jako
jsou zvedání nábytku namísto jeho
posouvání nebo umístění podložky
nebo plstěných chráničů pod
kancelářská křesla a nábytek.

2 Vytvořte čistící zónu v místnostech,
do kterých se vchází zvenčí.
Nainstalujte dostatečně velkou rohožku
a pravidelně ji čistěte.

3 Používejte kancelářská křesla s
měkkými kolečky.

4 Vždy dodržujte pokyny na čisticím
prostředku. Měli byste používat
prostředky doporučené společností
Quick-Step: tím bude zajištěna
dokonalá kompatibilita s laminátovými
podlahami Quick-Step.

Používání jiného příslušenství než příslušenství Quick-Step by mohlo způsobit poškození podlahy Quick-Step. V takovém případě pozbude záruka od společnosti Quick-Step platnosti. Proto doporučujeme používat pouze příslušenství
Quick-Step, protože je navržené a testované speciálně pro používání s podlahami Quick-Step.
QUICK-STEP JE KVALITNÍ VÝROBEK VYROBENÝ SPOLEČNOSTÍ UNILIN BVBA, DIVISION FLOORING, BELGIE. SYSTÉM UNICLIC® BYL VYNALEZEN SPOLEČNOSTÍ UNILIN. PATENT EU 0843 763 B1.
Titulní fotograﬁe IMU 1855. Vyhrazujeme si právo učinit ve speciﬁkacích výrobků jakékoli změny. Obsah 2015 UNILIN bvba, division ﬂooring. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu vydavatele nesmí být obsah
tohoto letáku reprodukován, a to ani vcelku, ani z části. Quick•Step® jsou kvalitní výrobky vyráběné společností bvba – division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgie, Evropa. 016 381 01

