
Otázky údržby 
Jak udržet dokonalý vzhled vaší laminátové podlahy



Proč zvolit produkty pro 
údržbu Quick-Step?
1.

Čištění podlahy pomocí produktů pro údržbu Quick-Step je snadné a účinné. 

2.

Chraňte krásný původní vzhled vaší podlahy. S produkty pro údržbu Quick-Step se vyhnete 
hromadění nečistot: nečistoty a nehygienické zbytky odstraníte během okamžiku.

3.

Používáním produktů pro údržbu Quick-Step si zajistíte záruku na svou podlahu!

4.

Tyto produkty jsou speciálně vyvinuty a testovány pro laminátové podlahy Quick-Step, takže si 
můžete být jisti, že své podlaze poskytujete správnou údržbu.

Laminátová podlaha Quick-Step má utěsněný povrch, což znamená, že se na podlaze nemohou hromadit 
bakterie. Díky tomu jsou velmi hygienické a je jednoduché je čistit!

i
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Čisticí přípravky Quick-Step jsou k dispozici u vašeho místního prodejce nebo online na adrese www.quickstep.com . 

NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ÚDRŽBU QUICK-STEP

Čisticí přípravek 1 l nebo 2,5 l
QSCLEANING1000
QSCLEANING2500

Čisticí souprava
QSSPRAYKIT

Tento čisticí přípravek byl vyvinut speciálně pro podlahy 
Quick-Step. Důkladně čistí povrch a chrání jeho původní 
vzhled, aby podlaha vypadala co nejdéle jako nová.

Čisticí souprava obsahuje držák mopu s plnitelným 
zásobníkem na vodu a praktickou páčkou pro snadné 
navlhčení a setření vaší podlahy. Součástí je také 
pratelný mop z mikrovláken a 1 l čisticího 
přípravku Quick-Step. Nyní můžete podlahu čistit rychle 
a udržitelně!

Stírací mop
QSSPRAYMOP

Opravná sada
QSREPAIR

Odolný mop z mikrovláken, který lze prát v pračce až 
do teploty 60 °C. Tento mop je vhodný k použití s čisticí 
soupravou Quick-Step.

S touto soupravou snadno opravíte lehká poškození a 
obnovíte původní barvy podlahy. Podrobné pokyny 
naleznete na stránkách quickstep.com.
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Ten kouzelný 
okamžik 
První čištění po instalaci

Když si koupíte podlahu Quick-Step, je o vše postaráno. Nejsou nutné žádné další 
dokončovací vrstvy ani ochrana! Po dokončení instalace se však možná budete 
chtít zbavit prachu a vychutnat si svou zbrusu novou podlahu v celé její kráse.

První důkladné čištění po 
položení vaší podlahy:

1.

Odstraňte hrubou nečistotu měkkým koštětem a lopatkou.

2.

Podlahu důkladně vysajte vysavačem nebo vytřete suchou utěrkou z 
mikrovlákna Quick-Step. Ujistěte se, že vysavač je vybaven měkkými 
koly a používejte speciální kartáčovou hubici na dřevěné podlahy.

3.

Odstraňte usazené nečistoty dle popisu v příručce pro odstranění 
nečistot na str. 7.

4.

Vyčistěte podlahu mírně navlhčeným stíracím mopem Quick-Step 
podle popisu na další straně.

5.

Začněte se těšit z čisté, zbrusu nové podlahy. 
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Pravidelná péče o 
vzhled laminátových 
podlah Quick-Step

Pro pravidelnou údržbu doporučujeme používat vysavač nebo suchý mop Quick-Step jednou týdně. 
Jeho speciální vlákna poskytují velkou kapacitu pro zachycení nečistot.

1.

Podlahu důkladně vysajte vysavačem nebo vytřete mopem, abyste se zbavili veškerého prachu.  
Ujistěte se, že vysavač je vybaven měkkými koly a používejte speciální kartáčovou hubici na dřevěné podlahy.

2. 

Naplňte láhev čisticí soupravy Quick-Step malým množstvím čisticího přípravku Quick-Step (+/- 3 ml) a vodou. 
Naplňte další kbelík čistou vodou na oplachování mopu.

3. 

Zatáhněte za páčku, abyste navlhčili podlahu, a začněte vytírat. Vypláchněte mop v kbelíku s čistou vodou a 
dobře jej vyždímejte. Poté podlahu znovu vytřete, dokud nebude zcela suchá. 

 Týdenní čištění: nasucho

 Měsíční čištění: mírné navlhčení
Jednou až dvakrát měsíčně, v závislosti na tom, jak často se podlaha používá a jak moc je znečištěná, 
doporučujeme důkladnější čištění mírně vlhkým mopem z mikrovlákna.  
Dávejte pozor, abyste nepoužili příliš mnoho vody: je to zbytečné a mohlo by to poškodit podlahu.

Laminátové podlahy Quick-Step s technologií HydroSeal a pětiletou zárukou proti průniku 
vlhkosti (Eligna, Classic, Creo a Impressive Patterns) mají vodoodpudivou vrstvu, která 
zabraňuje pronikání vody do drážek podlahy. To znamená, že je můžete bez obav čistit vodou! 
Dbejte však na to, abyste veškerou vodu odstranili do 12 hodin. 

Laminátové podlahy Quick-Step s technologií HydroSeal a 10letou zárukou proti průniku vlhkosti 
(Majestic, Capture, Impressive (Ultra) a Muse) mají 4 autentické drážky a jsou našimi nejodolnějšími 
podlahami proti vodě, protože mají na všech čtyřech stranách prkna zalisovanou drážku. To poskytuje 
nejlepší možnou ochranu proti vodě, ale ujistěte se, že vodu odstraníte do 24 hodin! 

1.

Podlahu důkladně vysajte vysavačem nebo vytřete mopem. Ujistěte se, že vysavač je vybaven měkkými 
koly a používejte speciální kartáčovou hubici na dřevěné podlahy.

2. 

Naplňte láhev čisticí soupravy Quick-Step malým množstvím čisticího přípravku Quick-Step (+/- 3 ml) 
a vodou. Naplňte další kbelík čistou vodou na oplachování mopu.

3. 

Začněte vytírat. Vypláchněte mop v kbelíku s čistou vodou a opět jej použijte. Nechte podlahu 
vyschnout. 

Pokyny k čištění laminátových podlah

Parní čistič můžete použít i na laminátové podlahy Quick-Step s 10letou zárukou proti průniku vlhkosti, pokud 
použijete vhodnou tkaninu, která zakryje otvory pro páru, aby nedošlo k přímému kontaktu s podlahou. 
Tkanina zajišťuje rovnoměrné rozložení tepla a páry a zabraňuje kondenzaci na podlaze. Dbejte na to, abyste 
jej vždy používali při nízkém výkonu. Čistěte ve směru délky prken a nedržte přístroj příliš dlouho na stejném 
místě. Podrobné informace naleznete v pokynech od výrobce parního mopu. U všech ostatních laminátových 
podlah Quick-Step parní čistič nedoporučujeme používat.

Parní čistič schválen!

Měsíční čištění: pro voděodolné laminátové podlahy Quick-Step

10 YEAR
WET WARRANTY

5 YEAR
WET WARRANTY
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DRUH NEČISTOTY JAK ODSTRANIT SKVRNY? 

Malé skvrny Naneste na skvrnu čisticí přípravek Quick-Step. Nechte jej na skvrnu pár minut působit. 
Pomocí čistého hadříku* navlhčeného vlažnou vodou skvrnu odstraňte. V případě 
potřeby postup opakujte.

Čokoláda, mastnota, 
ovocná šťáva, pití, víno

Skvrny odstraňte co nejrychleji vlhkým hadříkem*.  
Použijte čisticí přípravek Quick-Step zředěný vlažnou vodou.

Šmouhy od pryže Setřete suchým hadříkem*, poté v případě potřeby použijte čisticí přípravek Quick-Step.

Tělesné tekutiny (krev, moč...) Co nejrychleji setřete vlhkým hadříkem*. Pokud skvrna zaschla: důkladně ji třete suchým 
hadříkem* nebo hadříkem mírně navlhčeným čisticím přípravkem Quick-Step.

Lak na nehty, krém na boty, 
rtěnka, dehet atd.

Odstraňte co nejrychleji suchým hadříkem * nebo hadříkem mírně navlhčeným čisticím 
přípravkem Quick-Step. V případě potřeby: použijte denaturovaný líh, aceton nebo 
rozpouštědla pro domácnosti. Nejdříve vyzkoušejte na malé ploše.

Svíčkový vosk a žvýkačka Nechte ztvrdnout, poté opatrně seškrábněte.

Mdle vypadající podlaha Použijte čisticí přípravek Quick-Step dle popisu na str. 3.

Mastné zbytky Tento film odstraníte po menších plochách (10–15 m2) a povrch navlhčete vlhkým 
mopem. Nalijte koncentrovaný čisticí přípravek Quick-Step do rozprašovače a nastříkejte 
jej 4–5krát na metr čtvereční na vlhkou plochu. Počkejte 1 minutu a setřete podlahu 
vlhkým hadrem*. Poté podlahu vysušte suchým mopem. V případě potřeby tyto kroky 
opakujte, dokud nečistoty nebo mastný film neodstraníte. Poté vždy setřete do sucha.

Rýhy nebo hluboké škrábance Použijte opravnou sadu Quick-Step. Tato sada obsahuje tavicí nůž, brusný papír a 7 
voskových bloků pro neviditelné opravy podlahy. Podívejte se na naše webové stránky 
quick-step.cz, kde najdete matici barevných kombinací a návod k opravné sadě.

Blátivé stopy, rozlitá tekutina nebo ošklivá rýha – někdy je život 
těžký a vaše laminátová podlaha má na sobě stopy, které to 
dokazují. Ale nepropadejte panice: obvykle to lze napravit! Různé 
typy skvrn však vyžadují odlišný přístup. Proto jsme pro vás připravili 
tohoto praktického průvodce.

Žádná skvrna 
není dost silná
Průvodce odstraňováním nečistot 
od společnosti Quick-Step

* Doporučujeme použít bílý bavlněný hadřík.
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Používání jiného příslušenství než příslušenství Quick-Step by mohlo způsobit poškození vaší podlahy Quick-Step. V takovém případě pozbude záruka od společnosti Quick-Step platnosti. Z toho důvodu doporučujeme používat pouze 
příslušenství Quick-Step, které bylo specificky navrženo a testováno na použití při instalaci podlahových panelů Quick-Step. Quick-Step je kvalitní výrobek vyrobený společností UNILIN bv, division flooring, Belgie.

Snímek na obálce SIG4757. Vyhrazujeme si právo učinit ve specifikacích výrobků jakékoli změny. Obsah 2015 UNILIN bv, division flooring. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu vydavatele nesmí být obsah 
tohoto letáku reprodukován, a to ani vcelku, ani z části. Quick-Step jsou kvalitní výrobky od společnosti UNILIN bv, Division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgie, Evropa. 022 127401

1.
Písek, kameny, nábytek... existuje mnoho způsobů, jak 
podlahu poškrábat. Ujistěte se, že jste přijali některá 
preventivní opatření: zvedněte nábytek, místo abyste ho 
tahali, umístěte pod něj plstěné podložky, používejte 
kancelářské židle s měkkými kolečky a vhodnou podložku 
pod stůl, ujistěte se, že je váš vysavač vybaven měkkými 
kolečky a speciálním kartáčem na dřevěné podlahy.

2. 
Do místností, do kterých se vstupuje zvenku, 
nainstalujte rohožku, abyste minimalizovali čištění a 
ochránili podlahu. Ujistěte se, že je dostatečně velká a 
pravidelně ji čistěte. Dveřní rohož Quick-Step je vynikající 
volbou, protože má různé zóny, které zvládnou různé 
druhy nečistot. 

3. 
Doporučujeme vám vybrat si produkty doporučené 
společností Quick-Step: jsou navrženy tak, aby byly 
dokonale kompatibilní s našimi laminátovými podlahami 
Quick-Step.

4. 
Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky na bázi 
přírodního mýdla. Zanechají na povrchu lepkavý povlak, 
který bude přitahovat prach a nečistoty a bude obtížné jej 
odstranit. Totéž platí pro čisticí prostředky obsahující 
abrazivní částice, které mohou způsobit zmatnění povrchu.

5.
Vždy se řiďte pokyny uvedenými na produktech pro 
údržbu. Použití příliš velkého množství čisticího přípravku 
může vést k zanechání mastných zbytků na podlaze.

6. 
Nepoužívejte vlhčené ubrousky pro jednorázové 
použití. Ty často obsahují olejové složky, které přitahují 
prach a mohou způsobit skvrny na podlaze.

7. 
Mopujte prkna nebo dlaždice podélně abyste se 
vyhnuli zasychajícím šmouhám.

Tipy a triky


