Obecná pravidla ošet ování a údržby
podlah zhotovených z hmot vyráb ných spole ností Lena Chemical s.r.o.
Pro dlouhodobou životnost a estetický vzhled podlah Lena je vhodné dodržovat níže uvedená doporu ení.

1.

Správná volba podlahového systému pro dané provozní podmínky.

2.

P esná a bezchybná realizace podlahy dle návodu na použití a pravidel pro zpracování polymer .

3.

Nep ekra ovat mechanické, tepelné, chemické a další parametry uvedené v materiálových listech i nabídce.

4.

V p ípad zm ny provozních podmínek oproti p vodnímu zadání vyžádejte vyjád ení aplikátora podlahy
nebo výrobce hmot.

5.

V p ípad poškození podlahy, jako je nap . proražení, trhlina, hluboké rýhy, popálení apod. i poškození
jiného typu, je vhodné neodkladn o této skute nosti informovat aplikátora podlahy a rychlou opravou
eliminovat rozsáhlejší defekty.

6.

Provád t pravidelné išt ní.

7.

Pro išt ní lze používat b žné neabrazivní istící prost edky pouze dle doporu ení jejich výrobc , ale
sou asn je vhodné jejich ú innost a vliv na podlahu p edem na malé skryté ploše odzkoušet.

8.

Pro išt ní lze použít neabrazivní istící stroje, ale sou asn je vhodné jejich ú innost a vliv na podlahu
p edem na malé skryté ploše odzkoušet.

9.

Pro išt ní lze použít istou netlakovou vodu b žné teploty.

10. Pro išt ní lze použít nízko tlakovou vodu do teploty + 40oC u které je ale vhodné její ú innost a vliv na
podlahu p edem na malé skryté ploše odzkoušet.
11. V p ípad pot ísn ní podlahy chemikáliemi nad uvedené chemické zatížení je nutné ihned tyto chemikálie
odstranit a povrch neutralizovat – i p i krátkodobé expozici je možná zm na barvy.
12. P ípadné další informace Vám podá aplikátor podlahy i výrobce.
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Uni ovská 68
785 01 Šternberk
tel: 585 012 714

