
Neviete ako správne udržiava  podlahy v istote? Nebaví Vás už žmýka  handru a presúva  sa s kýb om vody
po miestnosti? H adáte jednoduchší spôsob? S modernými istiacimi prostriedkami Vám pôjde práca od ruky.

MODERNÝ SPÔSOB ISTENIA PODLÁH

istiace prostriedky na parkety a drevené podlahy

Prirodzený rast a štruktúra dreva dodávajú dreveným podlahám ich typický ráz. V aka lakovaniu v 3 vrstvách sú
podlahy chránené pred vniknutím ne istôt a tekutín. istenie a údržba sú aj v aka tomu jednoduchšie
a nevyžadujú vä šiu námahu. Samozrejme sa vyvarujte používaniu oce ových dráteniek, agresívnych
rozpúš adiel a silne alkalických prípravkov  pretože tieto môžu vrstvu laku poškodi . Rovnako dôležité pre
zachovanie životnosti drevených podláh je správne umiestnenie istiacich zón, rohoží pred vstupy do miestností.
Pod nohy nábytku odporú ame umiestni  plstené podložky aby sa zamedzilo poškriabaniu laku.

Všeobecné pokyny pri údržbe lakovaných drevených podláh
Po novo nalakovaných podlahách sa nesmie chodi  skôr než nasledujúci
de .  ím viac budete lakovanú podlahu v prvých d och šetri , tým dlhšia
bude životnos  laku. Plné za aženie je možné po 8-14 d och. Prvý týžde
istite podlahu iba nasucho (vysáva om alebo mopom) a nepokladajte na

podlahu koberce ani iné textílie. Nábytok a iné zariadenie umiest ujte
s maximálnou opatrnos ou.

V závislosti od  prevádzkového za aženia podlahy podlieha povrchová
vrstva prirodzenému opotrebeniu. Z tohto dôvodu je nevyhnutné podlahu
pravidelne ošetrova . Ak je vrstva laku prechodená, je nutné podlahu
prebrúsi  a znovu nalakova . Lakovanie je remeselná práca. Tým je
podmienené i to, že sa na povrchu môžu objavi  drobné vady, napr.
iasto ky prachu. Tieto ale nemajú žiadny vplyv na trvácnos , životnos

vašej podlahy.

Pravidelná údržba
Oproti tradi nému spôsobu istenia podláh za pomoci vody a kýb a už
dnes existujú aj modernejšie a ú innejšie spôsoby. V sú asnosti sú na
trhu k dispozícii istiace prostriedky vo forme rozprašova ov, ktoré už
netreba alej riedi . Ich nanášanie je jednoduché, sta í nastrieka  na
podlahu a rozotrie , napr. mopom alebo utierkou. Pri tradi nom spôsobe
istenia za pomoci kýb a vody sa špina a ne istoty hromadili na spodku

kýb a postupným žmýkaním handry. Moderné mopy s istiacimi utierkami
z mikrovlákien pracujú inak:  špinu nerozotierajú po podlahe, ale uzavrú ju
do utierky. Existuje nieko ko typov utierok z mikrovlákien: niektoré typy sa
majú používa  nasucho napr. na utretie prachu z podlahy, iné sa
používajú na rozotieranie istiacich, prípadne ošetrujúcich prostriedkov.

alšou výhodou používania istiacich prostriedkov vo forme
rozprašova ov je to, že sa na drevenú podlahu nedostáva nadmerné
množstvo vody, ale iba presne to ko, ko ko je potrebné k vy isteniu. Pri
bežných istiacich prostriedkoch riedených vodou sme asto svedkami
toho, že sa na podlahu dostáva nadmerné množstvo vody ak handra nie
je dostato ne silne vyžmýkaná. Voda môže drevo poškodi  a spôsobi
jeho napu anie.



Okrem prostriedkov na pravidelné istenie podlahy sú na trhu k dispozícii aj tzv.
osviežova e, ktoré slúžia na obnovu podláh ktoré už stratili svoju pôvodnú krásu, sú mdlé
alebo vykazujú známky opotrebenia.

istiace prostriedky na tvrdé povrchy: laminátové podlahy, PVC a keramická dlažba

V architektúre sú asnosti sa asto stretávame s tým, že sa na podlahách interiérov kombinujú rôzne materiály
a pochopite ne tým rastie potreba istiacich prostriedkov, ktoré dokážu kvalitne o isti  a ošetri  rôzne druhy
povrchov. Pri nákupe istiacich prostriedkov by ste preto mali pozorne sledova  na aké povrchy sú ur ené.
Výrobcovia už dnes ponúkajú prostriedky špeciálne ur ené na drevené, prípadne korkové povrchy a na tvrdé
povrchy. Je samozrejmos ou, že aj prostriedky na tvrdé povrchy sú k dispozícii vo forme moderných
rozprašova ov a nie je už potreba ich alej riedi .

Revolúcia v istení podláh

V posledných mesiacoch sa na trhu objavila revolu ná novinka v istení podláh, ktorá upratovanie ešte viac
ah uje. Jedná sa o mop s oto nou hlavicou a utierkou z mikrovlákien a zabudovaným rozprašova om

obsahujúcim istiaci prostriedok. Všetko, o potrebujete k efektívnemu vy isteniu vašej podlahy máte obsiahnuté
v jednom mope. Dávkovanie istiaceho prostriedku regulujete vy, stisnutím pá ky pod rukovä ou mopu. Na mop
je samozrejme možné nasadi  rôzne druhy utierok, na istenie nasucho alebo namokro.

Nepríjemné pocity z domácich prác sú v aka moderným prostriedkom na istenie podláh už minulos ou
a uvidíte, že práca s nimi bude rýchlejšia a efektívnejšia.


