
Technické informace 

Návod na čištění a údržbu �

Lakované dřevěné povrchy  
Obytné, komerční a sportovní prostory 

Všeobecné informace 

Tento produktový list obsahuje všechny návody na čištění a údržbu podlah, 
které jsou lakovány nebo povrchově upraveny laky JUNCKERS ve výrobním 
závodě nebo na stavbě. 

JUNCKERS parkety jsou z výrobního závodu již finálně upraveny zátěžovou PU 
povrchovou úpravou a nepotřebují tak bezprostředně po instalaci ošetření. Životnost 
lakované podlahy závisí do značné míry na řádné údržbě a péči. Na silně 
frekventovaných plochách a sportovních podlahách, kde se musí počítat se zvýšeným 
množstvím donesené vlhkosti, se doporučuje aplikovat dotatečnou vrstvu laku, 
odpovídající typu objektu. U nových povrchových úprav aplikovaných na stavbě by se 
měly tyto vybírat dle typu objektu. Čištění nebo péče se na čerstvě lakovaných 
podlahách se smí realizovat nejdříve za 3 dny, aby bylo zajištěno optimální schnutí 
povrchové úpravy. 

Čištění a údržba 

Pravidelné čištění 
denní/ týdenní: obytné, komerční a sportovní prostory 

1. Vysajte a/nebo setřete podlahu, abyste odstranili prach, písek z povrchu podlahy. 
Antistatická utěrka nebo dobře vyždímaný hadr se skvěle hodí k odstranění 
prachu. 

2. Ostraňte čmouhy a lokální drobné nečistoty, které nejsou rozpustné ve vodě, 
pomocí trochy čistícího benzínu, který dáte na měkký hadr. 

3. Znečištěné podlahy vyčistíte jemným roztokem JUNCKERS Sylva Cleaner. 
Použijte dobře vyždímaný hadr, rozprašovač a leštící stroj s rotujícím měkkým 
nástavcem nebo mycí a čistící stroj s rotujícím měkkým nástavcem. 

4. Silně znečištěné podlahy vyčistěte roztokem z vody a JUNCKERS Sylva 
Neutralizer. Poměr směsi je cca. 0,2l JUNCKERS Sylva Neutralizer na cca. 10l 
vody. Tento intenzivní čistící roztok může být na extrémně znečištěná místa 
použit neředěný. JUNCKERS Sylva Neutralizer působí jako silné odmašťovadlo. 
Takto použitý prostředek musí být následně neutralizován čistou vodou. 

5. Pro odstranění poškozené nebo poškrábané povrchové úpravy použijte 
JUNCKERS Refresher na lakované povrchy. Prosím dodržujte doporučení na  
jednotlivých produktových listech. 

6. V nemocnicích, lékařských ordinacích, kadeřnictví, autosalonech a podobných 
prostorách, kde je nutné nasazení speciálních čistících prostředků, dezinfekcí 
nebo prostředků obsahující změkčovadla je nutné nejdříve vyzkoušet 
snášenlivost s povrchovou úpravou a údržbovým prostředkem. 

7. Prosim mějte na paměti, že pro JUNCKERS Vinyl a linoleum povrchové úpravy 
platí samostatný návod na čištění a údržbu.

Důležité: 
Pracujte při čištění pokud možno s malým množstvím vody. Vyždímejte dobře hadry a 
odstraňte přebytek vody okamžitě, abyste předcházeli poškození podlahy. Čerstvě 
nalakované podlahy v prvních 3 dnech nestírejte na vlhko.

Pravidelná údržba 
Obytné a komerční prostory 

Naneste na vyčištěnou podlahu slabou vrstvu zředěného Junckers Sylva Polish. 
Použijte cca. 0,1l Sylva polish na 10l vody. Pracujte s dobře ždímaným hadrem. Na 
silně namáhaných místech použijte Sylva polish neředěný. Pro péči matných a 
ultramatných podlah použijte JUNCKERS Sylva Wash Polish Mat, aby byl zachován 
matný vzhled podlahy. 
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Dlouhodobá údržba/ čištění 

Odstraňte mastnoty, špínu a zbytky poliše na podlaze pomocí JUNCKERS Sylva Strip. 
Dejte cca. 0,2l JUNCKERS Sylva Strip do 10l vody s teplotou 25°C. Použijte dobře 
vyždímaný hadr. Opakujte tento proces, pokud je to nutné. Setřete podlahu před 
následnou aplikací ještě prostředkem JUNCKERS Sylva Cleaner, čistou vodou a 
dobře vyždímaným hadrem. Hodně znečištěná místa mastnotou čistěte pomocí Sylva 
Neutralizer. Poté aplikujte péči o podlahy JUNCKERS Sylva Polish nebo Sylva Polish 
mat. 

Dřevěné podlahy, které jsou povrchově upraveny JUNCKERS HP Friction, by se měla 
čistit pouze JUNCKES Sylva Cleaner. Lak HP Friction je extrémě zátěžový a 
protiskluzný ultramatný 2K PU lak na vodní bázi. Pro zachování jeho vlastností se 
nesmí používat žádné leštící a voskující prostředky. 

Důležité: 
Podlahy, které byly ošetřeny prostředkem JUNCKERS Sylva Polish a následně 
polišovány (leštěny), mohou změnit své vlastnosti v stupni lesku a protiskluzné 
odolnosti.

Sportovní prostory 
Vyčistěte dřevěnou podlahu jako ve výše uvedeném bodě Čištění a údržba. Pro 
zachování protiskluzných vlastností sportovní podlahy použijte JUNCKERS 
SportsRefresher. Tento produkt ochrání vaší podlahu při zachování technických 
vlastností povrchové úpravy. Četnost údržby záleží na frekvenci a způsobu užívání. 
Prosím vemte na vědomí produktový list k JUNCKERS SportsRefresher.

Odstranění míčové smoly: Sylva Dissolver H2O je koncentrovaný odmaštující 
prostředek na vodní bázi pro čištění podlah znečištěných míčovou smolou. Nenanášet 
za přímeho slunečního světla. Sylva Dissolver H2O přimíchat do stroje na čištění 
podlah. Poměr 1:20 při normálně znečištěných podlahách, při silně znečištěných 
poměr 1:10. Nechat působit maximálně 3 min. Aplikujte dva pruhy v podélném směru 
(max. 40 m), hned v zápětí vysavačem na vodu bez přívodu vody vysávejte. Pokud se 
smola úplně neodstraní, postup opakujte. 

Poté, co byla smola odstraněna, vyčistit podlahu JUNCKERS Sylva Cleaner. Produkt 
JUNCKERS Sylva Neutralizer je možné použit po Sylva Cleaner k odmastění lidských 
mastnot na lakovaných sportovních a aerobních dřevěných podlahách. Po použití 
setřít podlahu čistou vodou.

Ochrana u bodového zatížení 

(Nohy stolů s plochou min. Ø 25 mm oder 25*25 mm) 
Maximální zatížení: 350kg/bod. 
Trampolíny musí byt vybaveny plochou nohou min. 200*200mm. 

Rolující náčiní ( sportovní potřeby, vozíky, trampolíny apod.) 

Kolečka z plné gumy: min. šířka 50 mm 
Max. zatížení: 250 kg/ kolečko 
Min. průměr kolečka: 100 mm 
Max. tvrdost: 70 Shore A° 
Kolečka s air gumou: min. šířka 70 mm 
Max. zatížení: 300 kg/ kolečko 
Min.  průměr: 130 mm 

Nepoužívejte nikdy kolečka z tvrdého plastu nebo kovu bez patřičné ochrany na 
podlaze. Zátěže by se měli vždy opatrně přesouvat. Použijte k ochraně desky na 
roznesení váhy, jako např. 22 mm překližkové desky. 

Plošné zatížení 

Prosim domluvte se ohledně plošného zatížení s výrobcem sportovní podlahy, aby 
určil maximální vlastnosti zatížení pro prevenci škod na spodní konstrukci a dřevěné 
podlaze.
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Nové lakování 

Důležité: Podlahy, které byly polišovány vosky nebo politurami, musí být před novým 
lakováním strojově broušeny a prach musí být odstraněn. Pro získání optimální 
přídržnosti nového povrchu, je doporučeno provést zkoušku přídružnosti na staré 
podlaze.

Tipy: 

Filcové podložky na nohách židlí a stolů zabrání škrábancům, když se s nábytkem 
posouvá. Položte v prostoru s extrémním zatížením ochrané podložky pod židle s 
kolečky.  

Velké čistícího zóny u vchodu zamezí zanešení písku a vlhkosti a tím i poškození 
podlahy. 

Optimální prostorové klimatické podmínky jsou 20 °C při relativní vlhkosti mezi 40 až 
65%. Zvlhčovače vzduchu jsou u suchého klimatu doporučující.  

Předání tohoto návodu na péči a údržbu uživateli by mělo být odpovídajícím 
způsobem potvrzeno. 

Včasné ohlášení poškození povrchu na silně namáhaných místech plochy uživatelem 
případně objednatelem zajistí platnost záruky. 

Prevence poškození 
Zakrytí čerstvě lakovaných podlah folií nebo jiným difuzi neumožňujícím materiálem 
poškozuje povrchovou úpravu a zamezuje optimálnímu schnutí laku. 

Pozor: Lepící a reklamní pásky obsahují zpravidla lepidlo, které i při nízkých teplotách 
dobře drží. Při odstraňování těchto pásek a fólií může docházet k poškozování 
povrchové úpravy a nebo na povrchu zůstanou zbytky lepidla, které se jen těžko dají 
odstranit. Vlnitá lepenka a jiné strukturované materiály by měly být také vynechány 
jako ochrana podlahy, nebot může dojít k otisku do povrchu. Při lajnování hřišť na 
čerstvě lakované podlahy prosím použijte JUNCKERS Tape Primer. 

Prosím dodržujte při aplikaci povrchové úpravy stejně tak jako při ošetřování a 
údržbě produktové listy a informační letáky přidané u jednotlivých nádob.

Další technické informace          

Junckers SYLVA Wash Polish Mat péče pro matné lakované povrchy

Junckers SYLVA Polish péče pro lakované povrchy

Junckers SYLVA Strip ostranovač polišů

Junckers SYLVA Cleaner neutrální čistič

Junckers SYLVA Dissolver H2O odstraňovač míčové smoly

Junckers SYLVA Neutralizer intensivní čistič 

Junckers Refresher/ SportsRefresher přípravek pro obnovování lakovaných 
podlah
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