Na údržbe záleží
Ako udržiavať dokonalý vzhľad vašej laminátovej podlahy

Prečo používať produkty
Quick-Step na údržbu?
1.
Čistenie podláh s produktami na údržbu Quick-Step je jednoduché a účinné.

2.
Ochráňte krásny a pôvodný charakter svojej podlahy. S produktami na údržbu Quick-Step môžete
predísť nahromadeniu nečistôt: špinu aj nehygienický povlak odstránite jedným ťahom.

3.
Používaním produktov na údržbu Quick-Step zároveň chránite záruku na svoju podlahu!

4.
Tieto produkty sú špeciálne navrhnuté a testované pre laminátové podlahy Quick-Step, takže môžete
mať istotu, že vaša podlaha získava ten správny typ údržby.

i

Laminátová podlaha Quick-Step má utesnený povrch, takže baktérie sa na nej nedokážu nahromadiť.
Vďaka tomu je mimoriadne hygienická a ľahko sa čistí!
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SORTIMENT PRODUKTOV NA ÚDRŽBU QUICK-STEP

Čistiaci prostriedok 1 l alebo 2,5 l
QSCLEANING1000
QSCLEANING2500

Čistiaca súprava
QSSPRAYKIT

Tento čistiaci prostriedok bol navrhnutý špeciálne pre
podlahy Quick-Step. Dôkladne čistí povrch a chráni
pôvodný vzhľad, aby ste si zážitok z „novej podlahy“
mohli užiť čo najdlhšie.

Čistiacu súpravu tvorí držiak na mop s napĺňateľnou
nádržkou na vodu a praktickou páčkou, pomocou
ktorej môžete jednoducho podlahu navlhčiť a následne
zotrieť. Súčasťou je aj umývateľný mop z mikrovlákna
a 1 l čistiaceho prostriedku Quick-Step. Teraz môžete
svoju podlahu čistiť rýchlo a zároveň udržateľne!

Čistiaci mop
QSSPRAYMOP

Opravná súprava
QSREPAIR

Odolný mop z mikrovlákna s možnosťou prať v práčke
pri teplote do 60 °C. Mop je kompatibilný s čistiacou
súpravou Quick-Step.

Jednoducho opravte ľahké poškodenie a obnovte
pôvodnú farbu podlahy s touto súpravou. Podrobný
návod nájdete na stránke quickstep.com.

Čistiace produkty Quick-Step sú dostupné u vášho miestneho predajcu alebo on-line na stránke quickstep.com.
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Ten čarovný
moment
Prvé čistenie po montáži
Keď si kúpite podlahu Quick-Step, všetko je vyriešené za vás. Nie sú potrebné
ďalšie dokončovacie vrstvy alebo dodatočná ochrana! Po dokončení podlahy sa
však stačí zbaviť nečistoty a už si len môžete užívať svoju
úplne novú podlahu v celej jej kráse.

Úplne prvé dôsledné čistenie
po namontovaní podlahy:
1.
Odstráňte všetky hrubé nečistoty pomocou mäkkej metly
a smetáka.
2.
Podlahu dôkladne povysávajte a povytierajte suchým mopom
Quick-Step z mikrovlákna. Uistite sa, že je váš vysávač vybavený
mäkkými kolieskami a špeciálnou kefkou na parkety.
3.
Odstráňte odolnú špinu podľa postupu v návode na odstraňovanie
nečistôt na strane 7.
4.
Umyte podlahu mierne vlhkým čistiacim mopom Quick-Step podľa
postupu na nasledujúcej strane.
5.
Užívajte si svoju dokonale čistú, úplne novú podlahu.
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Rutina krásy pre laminátové
podlahy Quick-Step
Návod na čistenie laminátu

5 YEAR
WET WARRANTY

10 YEAR
WET WARRANTY

Laminátové podlahy Quick-Step s technológiou Hydroseal so zárukou 5 rokov na použitie vo
vlhkých priestoroch (Eligna, Classic, Creo a Impressive Patterns) majú vodoodpudivú povrchovú
úpravu, ktorá bráni vode prenikať do drážok v podlahe. To znamená, že ich môžete umývať
vodou úplne bez starostí! Vodu však musíte do 12 hodín zmyť.
Laminátové podlahy Quick-Step s technológiou Hydroseal so zárukou 10 rokov na použitie vo
vlhkých priestoroch (Majestic, Capture, Impressive (Ultra) a Muse) majú 4 pravé skosenia a patria
medzi naše najviac vodeodolné podlahy, pretože majú vtlačené drážky po všetkých štyroch stranách
dosky. Ponúkajú tak tú najlepšiu ochranu voči vode, ale uistite sa, že vodu odstránite do 24 hodín!

Týždenné čistenie: na sucho

Mesačné čistenie: pre vodeodolný laminát Quick-Step

Na pravidelnú údržbu odporúčame používať vysávač alebo suchý mop Quick-Step raz týždenne. Má
špeciálne vlákna s vysokou absorpciou nečistôt.

1.
Podlahu dôkladne povysávajte alebo vyčistite mopom. Uistite sa, že je váš vysávač vybavený mäkkými
kolieskami a špeciálnou kefkou na parkety.

Mesačné čistenie: mierne namokro
V závislosti od toho, ako často podlahu používate a ako sa zašpiní, vám odporúčame raz
alebo dvakrát mesačne podlahu dôkladnejšie umyť mokrým mopom z mikrovlákna.
Dávajte však pozor, aby ste nepoužili príliš veľa vody: nie je to potrebné a mohlo by to poškodiť podlahu.

1.
Podlahu dôkladne povysávajte alebo vyčistite mopom, aby ste sa zbavili všetkého prachu.
Uistite sa, že je váš vysávač vybavený mäkkými kolieskami a špeciálnou kefkou na parkety.
2.
Naplňte fľašu z čistiacej súpravy Quick-Step vodou a malým množstvom čistiaceho prostriedku Quick-Step
(+/- 3 ml). Do ďalšieho vedra nalejte čistú vodu, v ktorej budete oplachovať mop.
3.
Potiahnutím páky navlhčite podlahu a začnite ju utierať mopom. Mop vypláchnite vo vedre čistej vody a dobre
ho vyžmýkajte. Následne znova vytrite podlahu, až kým nie je úplne suchá.

2.
Naplňte fľašu z čistiacej súpravy Quick-Step vodou a malým množstvomčistiaceho prostriedku
Quick-Step (+/- 3 ml). Do ďalšieho vedra nalejte čistú vodu, v ktorej budete oplachovať mop.
3.
Začnite so zmývaním. Mop vypláchnite vo vedre čistej vody a pokračujte v zmývaní. Nechajte podlahu
voľne uschnúť.

Možno ju čistiť aj s parným čističom!
Na laminátové podlahy Quick-Step s 10-ročnou zárukou na použitie vo vlhkých priestoroch môžete použiť aj
parný čistič, ak na otvory parného čističa zakryjete vhodnou látkou, ktorá zabráni priamemu styku s podlahou.
Táto látka zaistí, aby sa teplo a para rozkladali rovnomerne a aby sa predišlo kondenzácii na podlahe.
Zakaždým ho používajte na nízkom výkone. Podlahu umývajte v smere dĺžky dosiek a zariadenie dlho
nezdržiavajte na jednom mieste. Podrobné informácie nájdete v návode od výrobcu parného čističa. Na
ostatné typy laminátových podláh Quick-Step neodporúčame používať parný čistič.
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Žiadna škvrna nie
je dosť silná
Návod Quick-Stepu na
dstraňovanie nečistôt
Zablatené stopy od topánok, rozliaté tekutiny či nepekné ryhy –
niekedy život na vašej laminátovej podlahe zanechá stopy.
Nepodliehajte však panike: zvyčajne to viete napraviť! Je však
potrebné poznamenať, že rôzne typy škvŕn si vyžadujú odlišný
prístup. Práve preto sme pre vás zostavili praktickú príručku.

TYP NEČISTOTY

AKO ODSTRÁNIŤ ŠKVRNY?

Lokálne škvrny

Naneste čistiaci prostriedok Quick-Step na škvrnu. Nechajte ho niekoľko minút nasiaknuť
do škvrny. Pomocou čistej handričky* navlhčenej vlažnou vodou škvrnu odstráňte.
V prípade potreby postup zopakujte.

Čokoláda, mastnota,
ovocná šťava, nápoje, víno

Čo najrýchlejšie škvrnu odstráňte vlhkou handričkou*.
Použite čistiaci prostriedok Quick-Step zriedený vo vlažnej vode.

Čierne šmuhy

Utrite suchou handričkou* a v prípade potreby použite čistiaci prostriedok Quick-Step.

Telesné tekutiny (krv, moč…)

Čo najskôr odstráňte pomocou vlhkej handričky*. Ak škvrna uschla: vydrhnite suchou*
alebo mierne navlhčenou handričkou s čistiacim prostriedkom Quick-Step.

Lak na nechty, lak na obuv,
rúž, smola a pod.

Čo najskôr odstráňte suchou* alebo mierne navlhčenou handričkou s čistiacim
prostriedkom Quick-Step. V prípade potreby: použite denaturovaný lieh, acetón alebo
rozpúšťadlo do domácnosti. Prípravok najskôr otestujte na malej ploche.

Vosk zo sviečky a žuvačky

Nechajte stuhnúť a následne jemne zoškrabte.

Vyblednutá podlaha

Použite čistiaci prostriedok Quick-Step podľa pokynov na strane 3.

Zvyšky mastnoty

Na odstránenie povlaku pracujte postupne na malých plochách (10 – 15 m2) a navlhčite
povrch pomocou vlhkého mopu. Prelejte koncentrovaný čistiaci prostriedok Quick-Step
do rozprašovacej fľaše a nastriekajte 4- až 5-krát na meter štvorcový vlhkého povrchu.
Počkajte 1 minútu a podlahu zotrite pomocou vlhkej handričky*. Následne podlahu
osušte suchým mopom. V prípade potreby tieto kroky opakujte dovtedy, kým nečistoty
alebo mastný povlak neodstránite. Vždy následne podlahu vytrite do sucha.

Ryhy alebo hlboké vrypy

Použite opravnú súpravu Quick-Step. Súprava obsahuje taviaci nôž, brúsne podložky a 7
kociek vosku, ktoré zaručujú neviditeľnú opravu podlahy. Schému kombinácie farieb
a návod na použitie opravnej súpravy nájdete na našej webovej stránke quickstep.com.

*Odporúčame vám používať bielu bavlnenú handričku.
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Tipy a triky
1.
Piesok, kamienky, nábytok… existuje množstvo
spôsobov, ako môžete poškriabať svoju podlahu.
Zaveďte určité preventívne opatrenia: nábytok
zdvíhajte a neposúvajte ho po podlahe, položte pod neho
podložky, používajte kancelárske stoličky s mäkkými
kolieskami a vhodnú podložku pod písací stôl, dbajte na
to, aby bol váš vysávač vybavený mäkkými kolieskami
a špeciálnou kefkou na parkety.

2.
Do miestností, kam priamo vstupujete zvonku,
položte rohož, aby ste minimalizovali potrebu podlahu
umývať a zároveň svoju podlahu ochránili. Dbajte na to,
aby bola vaša rohož dosť veľká, a pravidelne ju čistite.
Podložka pred dvere Quick-Step je dokonalou voľbou,
pretože pozostáva z rôznych častí, ktoré vás zbavia
rôznych typov nečistôt.

3.
Odporúčame vám vybrať si produkty, ktoré odporúča
Quick-Step: sú navrhnuté tak, aby boli dokonale
kompatibilné s laminátovými podlahami Quick-Step.

5.
Vždy dodržiavajte návod na použitie produktov na
údržbu. Používanie nadmerného množstva čistiaceho
prostriedku môže na vašej podlahe vytvoriť mastný povlak.

6.
Nepoužívajte navlhčené jednorazové utierky. Často
obsahujú mastné produkty, ktoré priťahujú prach a môžu
na vašej podlahe zanechať škvrny.

7.
Dosky alebo dlaždice umývajte mopom pozdĺžne,
aby na povrchu po uschnutí neostali šmuhy.

4.
Nikdy nepoužívajte prírodné mydlové čistiace
prostriedky. Na povrchu zanechávajú lepkavý film, ktorý
zbiera prach a nečistoty a bude ťažké ich odstrániť. To isté
platí pre čistiace prostriedky obsahujúce brúsne častice,
ktoré môžu povrch podlahy zmatnieť.

Používanie príslušenstva iných značiek ako Quick-Step môže poškodiť vašu podlahu Quick-Step. V takom prípade bude záruka poskytnutá spoločnosťou Quick-Step neplatná. Preto vám odporúčame používať len príslušenstvo Quick-Step, ktoré
bolo špeciálne navrhnuté a testované na použitie s podlahovými panelmi Quick-Step. Quick-Step je vysokokvalitný produkt spoločnosti UNILIN bv, division Flooring, Belgicko.
Fotografia na obálke SIG4757. Vyhradzujeme si právo v budúcnosti vykonávať akékoľvek zmeny v špecifikáciách produktu. Obsah 2015 UNILIN bv, division Flooring. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto brožúry nemožno v celom rozsahu ani
z časti reprodukovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu vydavateľa. Podlaha Quick-Step je vysokokvalitný výrobok od spoločnosti UNILIN bv, division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgicko, Európa. 022 1282 01

