
NÁVOD NA ÚDRŽBU LAMINÁTOVÝCH PODLAH CLASSEN 
 

Preventivní opatření 

Většině obvyklého vnikání nečistot lze zabránit vytvořením čisticích zón (rohože a 
koberečky apod.) ve vstupních prostorách a jejich zahrnutím do běžného čištění. 
 

Všeobecné pokyny pro péči o dřevěné podlahy a podlahy na bázi dřeva 
Laminátové podlahy otírejte pouze vlhkým hadříkem. Dřevěné podlahy a podlahy na bázi 
dřeva by nikdy neměly zůstat vlhké nebo dokonce mokré po delší dobu, protože absorbují 
vodu, která může deformovat jejich tvar. 
Vyhýbání se stojaté vodě je proto životně důležité! 
Vždy pracujte po částech, protože necháte-li přípravek na ošetřování parket a 
laminátových podlah působit příliš dlouho, může dojít k dočasné tvorbě mléčných skvrn. 
Měli byste proto omezit dobu působení ošetřujícího prostředku na minimum. 
 
Náš tip: K vytírání laminátových podlah používejte pouze běžné hadříky a měkké hadříky 
na čištění; nepoužívejte utěrky z mikrovlákna. Díky své speciální struktuře mohou 
zanechávat jemné škrábance, zejména na vysoce leštěných površích. 
 
Jako všechny dřevěné komponenty reagují parkety a laminátové podlahy na vlhkost 
okolního vzduchu. Měli byste proto dbát na to, aby v oblastech, kde jsou parkety nebo 
laminátové podlahy položeny, byla po celý rok udržována relativní vlhkost mezi 55 % a 
65 % při teplotě kolem 20 °C. Může být nutné zavést opatření pro větrání nebo 
vytápění nebo opatření ke zvýšení vlhkosti vzduchu. 

Zajištění těchto klimatických podmínek má pozitivní vliv na výmalbu, dřevěný nábytek, vaši 
osobní pohodu stejně jako na vaši dřevěnou podlahu. 
 

Důkladné čištění po pokládce 
Odstraňte hrubé nečistoty z laminátové podlahy zametením nebo jejich vysátím. 
Před provedením důkladného čištění zakryjte veškeré kovové povrchy, dilatační 
profily, přechodové profily atd. 
Vyberte si vhodný ošetřovací prostředek v závislosti na dané podlaze. Laminátovou 
podlahu otírejte vždy pouze vlhkým hadříkem. Pracujte v sekcích. Podlahu osušte co 
nejrychleji vyždímaným hadříkem. 
 

Náš tip: Laminátovou podlahu můžete v posledním kroku opravdu dobře vysušit pomocí 
měkké froté utěrky. 
 

Běžné čištění a péče 

Každá podlaha podléhá přirozenému opotřebení v souladu s jejím používáním. 

Měla by být proto pravidelně ošetřována vhodným přípravkem pro péči o podlahu, což 
napomáhá ke snížení oděru podlahy, usnadňuje pravidelné čištění a oživuje podlahu. 
 

Intervaly péče by měly být zvoleny v souladu s úrovní jejich zátěže: 
– Podlahy s nízkou zátěží (např. v obývacích pokojích, ložnicích a kancelářích bez 
veřejného provozu): Každé 2 - 3 týdny podle potřeby; 
-Podlahy s průměrnou zátěží (např. na chodbách, na schodech a v kancelářích s 
veřejným provozem): Každé 2 týdny, pokud je to nutné; častěji pro oblasti s vyšším 
zatížením;



– Podlahy s vysokou zátěží (např. v hospodách a restauracích, obchodech, školách a 
tanečních parketech): Týdně; častěji pro oblasti s obzvláště intenzivním používáním. 
 
Náš tip: Kromě zde uvedených intervalů údržby byste měli z podlahy odstranit hrubé 
nečistoty zametením nebo vysáváním alespoň každé 2 - 3 dny. 


