
OKAMŽITĚ PO INSTALACI VAŠÍ PODLAHY

Vinylové podlahy Quick-Step Livyn jsou připraveny k použití a nevyžadují speciální úpravu povrchu. 

Všimněte si, že pokud je vaše podlaha přilepena k podkladové podlaze, musíte vzít v úvahu dobu 
schnutí lepidla. Používejte doporučené lepidlo Quick-Step Livyn a pečlivě dodržujte pokyny. Pokud 
je vaše podlaha nainstalována jako plovoucí, můžete po ni okamžitě chodit.

Nejprve odstraňte všechny volné nečistoty z podlahy pomocí vysavače a následně navlhčeným mo-
pem z mikrovlákna. Používejte pouze vodu, dokud nebude čistá a na podlaze se nebudou nacházet 
žádné nečistoty. Lepidla, sádru a barvy je nutné odstranit co nejdříve pomocí hadru. Většinu zbytků 
lze odstranit pomocí vody a běžných čisticích prostředků na vinylové podlahy. Pokud se během 
stavebních prací podlaha silně znečistí, lze použít prostředek na odstranění usazenin z vinylových 
podlah (viz níže).

V případě, že nepoužíváte čisticí stroj, lze dodržovat pokyny pro každodenní péči 
a údržbu:

1. Odstraňte všechny volné nečistoty z podlahy pomocí vysavače nebo smetáku. Pak podlahu 
pravidelně čistěte pomocí vodou ředěného čisticího prostředku doporučeného společnosti  
Quick-Step Livyn. K odměření množství čisticího prostředku použijte víčko láhve. Dávka představuje 
dvě víčka. Přidejte je do kbelíku s vlažnou vodou.

2.  Otřete podlahu pomocí navlhčené látky bez žmolků nebo mopem, který byl ponořen do vody 
s čisticím produktem. 

3.  Otřete podlahu suchou látkou, dokud nebude na podlaze viditelná žádná vlhkost.

V případě, že používáte čisticí stroj, vezměte v úvahu následující skutečnosti:

Pro optimální výkon doporučujeme přísně dodržovat montážní pokyny společnosti Quick-Step 
Livyn, včetně pokynů týkající se dilatačních spár a zahrnutí provozních zatížení a rozměrů místnosti. 
Podklad musí být rovný. 

Doporučený čisticí stroj představuje malý kompaktní stroj s nízkými otáčkami určený pro lehké 
každodenní čištění. Nedoporučujeme parní a vysokotlaké čističe. V závislosti na potřebách lze 
použít čisticí stroj s jedním kotoučem nebo se sušičkou. Střední nebo velké stroje, případně stroje 
s řidičem, nedoporučujeme z důvodu jejich hmotnosti. Hmotnost stroje standardně nepřesahuje 
50 kg. Tlak kartáčů nebo podložky je v rozsahu 15–30 kg. Stroje na drhnutí nebo odlupování jsou 
zakázány. 

POKYNY 

PRO KOMERČNÍ ÚDRŽBU

KAŽDODENNÍ PÉČE A ÚDRŽBA 



PRAVIDELNÁ PÉČE A ÚDRŽBA

Po intenzivním používání může podlaha vyžadovat pečlivé 
vyčištění. 

Prostředek na odstranění usazenin z vinylových podlah Quick-Step 
Livyn představuje intenzivní nástroj pro čištění a pravidelné ošetřování 
vinylových podlah Quick-Step Livyn. Odstraňuje zbytky starých 
čisticích produktů a odolné nečistoty z vinylových podlah. Používejte 
ho každých 24 měsíců nebo kdykoliv je to nutné následujícím 
způsobem: 

 - Odstraňte hrubé nečistoty pomocí smetáku nebo vysavače. 
 - Naneste čisticí roztok na podlahu zředěný v poměru 1 : 5 vlažnou 
vodou. 

 - Rozprostřete ho a zanechte na povrchu podlahy po dobu přibližně 
10 minut (nenechte ho zaschnout). 

 - Očistěte podlahu pomocí mopu Quick-Step Livyn z mikrovlákna. 
Odstraňte všechny volné nečistoty. 

 - Setřete podlahu pomocí čisté vody, dokud není dokonale čistá.

Tipy a triky pro prostředek na odstranění usazenin:

 - Použití přibližně 20–30 ml/m².
 - Nenechte prostředek na podlaze zaschnout.
 - Pracujte po částech.
 - Během používání noste pryžové rukavice a zajistěte, aby byly 
místnosti dostatečně větrané.

 - Příslušný mop používejte výhradně na tento prostředek.
 - Zajistěte dostatečné větrání, ale zamezte během aplikace silnému 
slunečnímu svitu a průvanu.

 - Ideálně vypněte před použitím všechny systémy podlahového 
topení/chlazení (aby nedocházelo k situaci, kdy čisticí prostředek 
zanechává pruhy).

 - Prostředek nelze používat v čisticím stroji

V případě, že vaše podlaha vyžaduje pravidelné 
ošetřování, můžete použít prostředek na regeneraci 
vinylových podlah Quick-Step Livyn. 

Prostředek lze používat každých 3–6 měsíců nebo kdykoliv je to 
nutné. Prostředek na regeneraci vinylových podlah Quick-Step Livyn 
používejte, pokud dojde k opotřebení předchozího ošetření nebo 
po 4 aplikacích čisticího prostředku Quick-Step Livyn. Používejte ho 
následovně: 

 - Nejprve pečlivě očistěte podlahu pomocí prostředku na odstranění 
usazenin z vinylové podlahy Quick-Step Livyn. Zajistěte, aby byla 
vaše podlaha naprosto čistá.

 - Pečlivě láhev protřepejte a naneste první vrstvu na podlahu 
v nezředěné podobě jako tenký rovnoměrný povlak pomocí 
čistého stíracího mopu. Nelijte prostředek přímo na podlahu. 

 - První vrstvu je nutné nanést příčně ke směru vinylové podlahy 
Quick-Step Livyn. 

 - Druhou vrstvu naneste alespoň po jedné hodině, tentokrát podélně 
ke směru vinylové podlahy Quick-Step Livyn. 

 - Prostředek nechte zaschnout. Podlahu lze používat po 
12 hodinách.

Tipy a triky na regeneraci: 

 - Použití přibližně 50 ml/m² (dva nátěry).
 - Regenerace není nemrznoucí, prostředek na odstranění usazenin je 
nemrznoucí.

 - Nelze používat v průmyslových čisticích strojích. Vždy je nutné 
používat prostředek nezředěný.

Používejte měkký kartáč z umělého vlákna nebo bílou podložku určenou pro lehké každodenní čištění. Teplota vody nesmí přesáhnout 
45 °C a je zakázáno ji aplikovat pod tlakem. V případě práce se stroji s jedním kotoučem je nutné nastavit otáčky na nízké, aby nedošlo 
k nechtěnému vyleštění podlahy. Zároveň je nutné po čištění pomocí suchého mopu nebo vysavače (vhodného na vlhké vysávání) odstranit 
vlhkost z povrchu podlahy.

Co se týče používaných produktů, vinylové podlahy je zakázáno leštit (pomocí podložek na vysokootáčkovém stroji nebo pomocí leštidla) 
nebo voskovat. Použijte čisticí produkt, který netvoří povlak.



ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Oděrky:  
Příčina: Černé šmouhy obvykle zanechávají věci, které mají tvrdý 
pryžový podklad. 
Řešení: Oděrky lze snadno otřít pomocí čisticího prostředku 
doporučeného společností Quick-Step Livyn a houby.

Škrábance:  
Příčina: Škrábance se mohou objevit vlivem nadměrné hrubosti a/nebo 
nečistot na podlaze. 
Řešení: Používejte vhodnou vstupní podložku, která tomuto problému 
zabrání. Také pokud dochází k vnášení velkého množství písku 
nebo nečistot do pokoje, stírejte podlahu každý den. Používání 
čisticího produktu společnosti Quick-Step Livyn může také pomoci 
při odstranění malých škrábanců. Hluboké škrábance lze zaplnit 
pomocí speciální opravné sady obsahující vosk. Informace týkající se 
používání a získání této sady vám poskytne technické oddělení.

Špatný nebo vybledlý vzhled: 
Příčina: Po nerovnoměrné aplikaci příliš mnoha vrstev čisticích 
produktů může vaše podlaha získat vybledlý nebo nehezký vzhled. 
Je to způsobeno nahromaděnými vrstvami nečistot. 
Řešení: Tento problém lze snadno vyřešit pomocí prostředku na 
odstranění usazenin z vinylových podlah Quick-Step Livyn (viz výše).

Důlky 
Příčina: Velmi těžké objekty s ostrými hranami mohou v podlaze 
zanechat důlek.  
Řešení: Důlek lze zaplnit pomocí speciální opravné sady obsahující 
vosk. Informace týkající se používání a získání této sady vám 
poskytne technické oddělení.

Skvrny 
Příčina: Objevení trvalých skvrn na vinylové podlaze Quick-Step 
Livyn je velmi neobvyklé. Může k němu dojít, pokud po dlouhou 
dobu ponecháte na podlaze extrémně agresivní chemikálie nebo 
produkty. 
Řešení: Co nejrychleji skvrny odstraňte. Čím déle zanecháte rozlité 
materiály na podlaze, tím větší hrozí riziko trvalých skvrn. Trvalé 
skvrny lze odstranit pomocí čisticího produktu na vinylové podlahy 
Quick-Step Livyn nebo trochou ředěného acetonu.

U všech poškození podlahy, které nelze obnovit vyčištěním 
nebo pomocí těchto pokynů, se obraťte na technické 
služby a společně vyhledejte řešení.

UŽITEČNÉ TIPY A TRIKY

TIP 1: Nečistoty, písek a tahání těžkého nábytku mohou 
způsobovat poškrábání podlahy. Aby k tomu nedošlo, je nutné 
provést bezpečnostní opatření. Těžký nábytek vždy zvedejte, 
u vstupu do domu vytvořte čisticí prostor, pod kancelářským 
křeslem používejte rohožku a pod nábytkem plsť.

TIP 2: Používejte kvalitní vstupní rohože u všech dveří vedoucími 
ven jako ochranu proti nečistotám a látkám, které mohou podlahu 
poškrábat. Zajistěte, aby byly dostatečně velké a pravidelně se 
čistily k zachování jejich efektivity.

TIP 3: Vždy dodržujte pokyny, jak je uvedeno na čisticím 
produktu. Doporučujeme používat čisticí produkt na vinylové 
podlahy Quick-Step Livyn, jelikož jiné produkty mohou poškodit 
vaši podlahu. Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, 
mýdlo nebo abrazivní čisticí prostředky nebo prostředky 
obsahující olej či vosky.

TIP 4: Vezměte na vědomí, že vlhké podlahy mohou být 
nebezpečné. Je-li to možné, používejte značky upozorňující 
na mokrou podlahu, a než začnete po podlaze chodit, vždy 
počkejte, než uschne.

Potřebujete-li podrobnosti, obraťte se na technické služby 
technical.services@unilin.com
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