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Junckers LV Seal a LV SportsSeal HT 
Linoleum a vinylové podlahy  
Obytné, komerční a sportovní prostory 

Všeobecné informace 

Návod na čištění a údržbu vinylových a linoleových podlah, které jsou ošetřené 
prostředky Junckers LV Seal und LV SportsSeal HT na stavbě. 

Životnost povrchové úpravy závisí ve velké míře na řádné údržbě a čištění podlahy. 
Pro vytvoření zátěžové povrchové úpravy v bytových a komerčních prostorách se 
nanáší 2 vrstvy JUNCKER Seal nebo SportsSeal HT. Čištění nebo údržbu je možné 
provádět nejprve za 3 dny, aby bylo zaručeno optimální proschnutí aplikované vrstvy. 
Na hodně frekventovaných místech nebo na sportovních podlahách, na které byl 
aplikován JUNCKER SportsSeal HT, postup údržby a čištění popsán níže, viz Čištění 
a údržba pro sportovní podlahy. 

Čištění a údržba 

Pravidelné čištění a údržba - denní/týdenní v obytných a komerčních prostorách 

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

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

3. Silně znečištěné podlahy vyčistěte roztokem vody a JUNCKERS LV Basic 
Cleaner. Poměr směsi je 0,2 l Cleaner na cca. 10 l vody. Po aplikaci by se měla 
plocha setřít čistou vodou a ošetřit JUNCKERS LV Protection, kde platí cca. 0,1 l 
prostředku na cca. 10 l vody. JUNCKERS LV Protection je koncetrát a neměl by 
se používat neředěný. 

4. Pro nános zředěného přípravu použijte prosim mop, který nezanechává žmolky 
nebo aplikátor. Stírejte přitom ve stejnoměrných pruzích a nechte podlahu cca. 
30 minut schnout. 

5. Pro jednoduché obnovení povrchu, pro ochranu hran, pro opravu škrábanců a 
drobných poškození, použijte JUNCKERS Refresher. Tento ale není srovnatelný 
s novou povrchovou úpravou. Ujistěte se před aplikací JUNCKERS Refresher, že 
je plocha celoplošně ošetřena základní ochranou JUNCKERS LV Seal nebo 
SportsSeal HT. Před použitím Refresher umyjte podlahu pomocí JUNCKERS LV 
Basic Cleaner dle návodu viz výše. 

Důležité: 

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

Při použití leštícího stroje po nános udržbových prostředků mějte na paměti, že se 
může změnit stupeň lesku a kluznosti podlahy.

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. 
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Prevence poškození 

Zakrytí čerstvě povrchově upravených podlah fóliemi nebo jiným difuzně 
nepropustným materiálem poškozuje povrchovou úpravu a omezuje přídržnost 
JUNCKERS LV Seal a LV SportsSeal HT. 

Pozor: Lepící pásky a reklamní fólie obsahují zpravidla lepidlo, které má i při nízkých 
teplotách dobrou přilnavost. 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 značení 
hřišť na čerstvě lakované podlahy prosím použijte JUNCKERS Tape Primer. 

Pro prostory v nemocnicích, lékařských ordinacích, kadeřnických salónech, 
autosalonech a podobné prostory, kde je nutné používání speciálních čistících 
prostředků, dezinfekcí případně prostředků obsahující migrující změkčovadla je nutné 
vyzkoušet snášenlivost s povrchovou úpravou a údržbovými prostředky.

Nová povrchová úprava 

Důležité: Nové vinylové nebo linoleové podlahy nebo podlahy, které byly ošetřeny 
voskem nebo polišem, musí být před novou povrchovou úpravou odmaštěny, strojově 
zdrsněny, případně mezibroušeny a musí se odstranit prach. Pro získání optimální 
přídržnosti nové povrchové úpravy je doporučena zkouška přídržnosti. Pro přípravu a 
čištění podlahy použijte jednokotoučovou brusku s černým padem. Do čistící vody 
přimíchejte, jak je výše popsáno, JUNCKERS LV Basic Cleaner. Mopem nebo 
aplikátorem naneste čistící směs na podlahu a následně strojově černým padem 
vyčistěte. Poté stírejte čistou vodou, dokud si nebudete jisti, že čistící směs je z plochy 
zcela odstraněna. U jednotlivých vinylových nebo linoleových podlah může být 
zapotřebí podlahu přebrousit brusnou mřížkou nebo jemným papírem, aby se docílílo 
optimální přilnavosti povrchové úpravy. Mějte napaměti dobu schnutí (cca. 4-8 hodin) 
po čištění. JUNCKERS LV povrchové úpravy se vždy nanáší ve dvou vrstvách. V  
případě extrémně málo namáhaných ploch může být, dle okolností, dostačující jedna 
vrstva povrchové úpravy. 

Plochy, které musí certifikovány na protiskluz R10, použijte prosím na konečnou 
povrchovou úpravu JUNCKERS HP Friction Plus. V této souvislosti mějte na paměti, 
že je nutné použít u přímo sousedících ploch produkty s certifikací R9 ( např. 
JUNCKER LV SportsSeal HT).

Sportovní prostory - čištění a údržba 

Vyčistěte podlahu, jak je popsáno výše v bodě Čištění a údržba. Pro ochranu a 
udržení protiskuzných vlastností, stejně tak jako pro jednoduchou  obnovu sportovní 
podlahy použijte prosím JUNCKERS SportsRefresher. Četnost užití záleží na 
frekvenci užívání podlahy. Mějte na paměti produktový list pro JUNCKERS 
SportsRefresher. Užití SportsRefresher nemůže nahradit novou vrstvu povrchové 
úpravy. Ujistěte se proto, že základová vrstva povrchové úpravy JUNCKERS LV 
SportsSeal HT je ještě celoplošně přítomna.

Odstranění míčové smoly: Sylva Dissolver H2O je koncentrovaný, odmaštující 
prostředek na vodní bázi pro čištění podlah znečištěných míčovou smolou. Nenanášet 
za přímého 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 minuty. Nanášení v podélném směru po 
pásech (max. 40 m), hned v zápětí vysavačem na vodu bez přívodu vody vysávat. 
Pokud se smola úplně neodstraní, postup opakovat. 

Poté, co byla smola odstraněna, vyčistit podlahu pomocí JUNCKERS Sylva Cleaner. 
Produkt JUNCKERS LV Basic Cleaner je možné použít po Sylva Cleaner k odmastění 
lidských mastnot na sportovních podlahách. Po použití prostředku setřít podlahu čistou 
vodou.

Ochrana u bodového zatížení 

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

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 LV Seal 1K PU povrchová úprava pro obytné a 
komerční prostory

Junckers LV SportsSeal HT 2K PU povrchová úprava pro sportovní a 
silně namáhané prostory

Junckers LV Protection Údržbový prostředek pro podlahy s 
povrchovou úpravou LV Seal a LV 
SportsSeal HT

Junckers Sylva Cleaner Neutrální čistič k dennímu čištění, jako 
přípravek do vody

Junckers Sylva Dissolver H2O Odstraňovač míčové smoly

Junckers Refresher / 
SportsRefresher

Přípravek k obnovení povrchů ošetřenými 
LV Seal und LV SportsSeal HT

Junckers HP SportsLine 2K barva k vyznačení hřišť

Junckers TapePrimer Ochranný prostředek pod lepicí pásky a 
reklamní fólie
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