INFORMÁCIE O OCHRANE
parketových a drevených podláh v telocvičniach
Podľa platných technických noriem musí byť zaručený
ochranný účinok uzatvárateľnej vrstvy (laku) na
drevených podlahách na dobu najmenej dvoch rokov.
To však platí iba pri odborne vykonávanej údržbe. Aby
mohol konečný spotrebiteľ odbornú údržbu a čistenie
správne vykonávať, je zhotoviteľ (firma zabezpečujúca realizáciu ) povinný zákazníka primeranou formou
(písomne) poučiť. Najvhodnejšie je odovzdanie návodu
k údržbe.
Nesprávnym a neodborným vykonávaním údržby a
čistenia parketových alebo drevených podláh môže
dôjsť veľmi rýchlo k chemickému alebo mechanickému
poškodeniu alebo dokonca k zničeniu uzatvárateľnej,
poprípade impregnačnej vrstvy. Môže dochádzať k
vnikaniu vlhkosti, drevo môže šednúť a v extrémnom
prípade môže dôjsť k uvoľneniu lakového filmu. A to
nezávisle na tom, či sa jedná o výrobok obsahujúci
rozpúšťadlá, systém lakov na vodnej báze alebo olejovo-voskový systém.
Pri bežnom čistení sa nanáša na plochu drevených
podláh v telocvičniach príliš silný vodný film. Voda sa
tak môže dostať do spár a poškodiť podlahu. V dôsledku obsahu glycerínu v niektorých čistiacich prostriedkoch, môže (obzvlášť pri vodných lakoch) dôjsť k ich
poškodeniu. Univerzálne čistiace prostriedky nie sú
pre špeciálnu oblasť použitia „Parketových podláh“ vo
väčšine prípadov vhodné. Okrem toho sú podľa našich
skúseností niektoré „konzervačné“ výrobky na parketové podlahy, ktoré sú k dostaniu na trhu, síce čistiacimi nie však konzervačnými prostriedkami. Ani čistenie jadrovým alebo neutrálnym mydlom nezodpovedá
riadnej údržbe, pretože vrstva laku sa v dôsledku alkality mydla vylúhuje a tým sa stáva krehkou. Obzvlášť
veľký pozor treba dávať na prostriedky obsahujúce
silikón, dodatočná uzatváracia vrstva môže byť, ak je to
vôbec možné, vykonaná len s veľkými ťažkosťami.
U bežne dostupných čistiacich prostriedkov na parkety je potrebné rozlišovať medzi čistiacimi a konzervačnými prostriedkami, poprípade kombinovanými
čistiacimi a konzervačnými prostriedkami. Čistiace
prostriedky majú už podľa svojho názvu za úlohu čistiť
a neobsahujú konzervačné zložky. Silnejším variantom
čistiacich prostriedkov sú základné čistiace prostriedky. Tieto slúžia k odstráneniu starých vrstiev konzervačných prostriedkov. Základné čistenie by nemalo byť
vykonávané príliš často, pretože základné čistidlá sú
veľmi silné. Konzervačné prostriedky parketové podlahy nečistia, ale sú určené na ich základnú ochranu. Tieto prostriedky sú k dispozícii napríklad na báze voskov
alebo polymérových disperzií. Konzervačné prostriedky na báze polymérov, dosahujú vyššieho ochranného
účinku a preto je potrebné nanášať ich menej často.
Kombinované čistiace a konzervačné prostriedky
spojujú v sebe vlastnosti obidvoch prostriedkov a tak
uľahčujú prácu.

Telocvične sú stavby, ktoré vyžadujú od podláh mimoriadne športovo-technické vlastnosti. Okrem iného
ľahkú údržbu, hygienu, bezpečnosť (žiadne poranenia
v dôsledku pokĺznutia), bezpečnosť pri nášľape, určité
klzné vlastnosti. Tieto úžitkové vlastnosti sú dosahované pomocou odskúšaných, špeciálne pre športové
podlahy vyrobených lakov a zostávajú zachované vďaka riadnemu čisteniu a údržbe.
Parketové a drevené podlahy nesmú byť nikdy
zaplavené vodou, pretože inak môžu nastať škody v
dôsledku napučania dreva. Preto je nutné obzvlášť pri
čistení a údržbe pracovať veľmi opatrne s vodou a aj s
výrobkami, ktoré ju obsahujú!
Údržbové čistenie parketových a drevených podláh v
telocvičniach sa vykonáva mopom, zmetákom alebo vysávačom. Ak je to nutné, stierajú sa za vlhka, s
prídavkom špeciálneho čistiaceho a konzervačného
prostriedku, ktorý sa pridáva do vody. Podlaha sa s dobre vyžmýkanou handrou súčasne čistí aj konzervuje.
Vhodným prostriedkom, ktorý je určený na tieto účely,
je výrobok firmy BONA a predáva sa pod názvom
BONA SPORTIVE CLEANER. Tento sa pridáva do vody
v pomere 100 ml prípravku na 8-10 l vody. Údržbové
čistenie s použitím uvedeného prípravku sa vykonáva
podľa zaťaženia a znečistenia telocvične.
Dôkladné čistenie je potrebné jedine vtedy, keď podlaha vykazuje silné znečistenie, ktoré sa už nedá pri
údržbovom čistení odstrániť. Pre takéto dôkladné čistenie sa hodí náš odstraňovač BONA SPORTIVE CLEANER PLUS. Nanesie sa na znečistené miesta zriedený
v pomere 500 ml prípravku na 5 l vody. Znečistené
miesta sa po cca 5 min. vyčistia mopom, alebo handrou. Je možné aj celoplošné čistenie. Zbytky nečistôt a
odstraňovača sa odstránia 2 x zmytím mopom mierne
navlhčeným v čistej vode. Nakoniec sa vykoná údržba
podlahy špeciálnymi tekutými prostriedkami bez obsahu rozpúšťadiel alebo s nízkym obsahom rozpúšťadiel,
ktoré sa rovnomerne nanášajú nezriedené umývacím
prístrojom alebo špeciálnym mopom. Vhodným prostriedkom, ktorý má čistiace aj konzervačné vlastnosti
je BONA FRESH UP, nakoľko má aj dobré protiklzné
vlastnosti. Nanáša sa nezriedený na podlahu mopom a
jej výdatnosť je cca 80 m2 z 1 litra. Údržbu je potrebné
vykonávať vždy po dôkladnom čistení.
Dôkladné čistenie sa doporučuje zveriť odbornej firme,
ktorá má potrebné strojové vybavenie a dostatok
skúsenosti s takouto prácou.
Ak chcete zachovať hodnotu drevenej podlahy, jej
úžitkové a technické vlastnosti a dobrý pocit ľudí, ktorí
sa v miestnosti nachádzajú, je potrebné v miestnosti
udržiavať zdravé prostredie -20 °C a 55% relatívnej
vlhkosti.
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Čistenie a ošetrovanie podláh

TELOCVIČNE

Údržbové čistenie
s vlhkým stieraním – do
vody pridaný BONA
SPORTIVE CLEANER

Dôkladné čistenie
BONA SPORTIVE CLEANER PLUS

Údržba
BONA FRESH UP nezriedený

Podľa zaťaženia 2-3 krát týždenne

Podľa zaťaženia –
1 krát za 5 -12 mesiacov

Po každom
dôkladnom čisten

