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Správná péče o podlahu již od začátku je velmi důležitá. S postupem času se podlaha 
stává méně náročnou a odolnější vůči jejímu namáhání. Dodržováním níže uvedených 
doporučení bude vaše podlaha stále ve skvělém stavu:  

Kvalitní rohožka před nebo uvnitř prostoru dveří pomáhá chránit podlahu před 
abrazivním bahnem a nečistotami. Zároveň také pomáhá zkrátit dobu čištění. 
Nezapomínejte na její pravidelné čištění. 

Volné nečistoty, prach a písek zameťte nebo vysajte. Použijte vakuovou hubici 
vhodnou pro dřevěné podlahy. 

Voda způsobuje bobtnání dřeva a může způsobit otevření spojů a poškození podlahy. 
Rozlité tekutiny a skvrny vždy okamžitě odstraňte lehce navlhčeným hadříkem. 
Zajistěte dostatečné větrání pod květináči nalepením ochranných podložek nebo 
pomocí vhodných pod misek. 

Nízká vlhkost nebo vysoké teploty, zejména v zimě nebo při podlahovém vytápění, 
mohou mít za následek malé spáry a praskliny ve dřevě. Vhodné prostředí v místnosti 
má relativní vlhkost asi 50-60%. Nesmí klesnout pod 35%. V zimě se doporučuje 
zvlhčovač vzduchu. Při podlahovém vytápění je třeba se vyvarovat použití silných 
koberců nebo jiných podlahových krytin. Maximální teplota povrchu krytiny nesmí 
překročit 27⁰ C. 

Pod veškerým nábytkem používejte kolečka nebo ochranné podložky (ne podložky na 
hřebík). Kolečka musí být měkká dle EN 12529. Kolečka pravidelně čistěte a dle 
potřeby vyměňte. Pro kancelářské židle jsou k dispozici vhodné ochranné podložky a 
doporučuje se jejich použití.  

Agresivní a nevhodné čisticí prostředky, písek, suché mikrovlákno, kyselé nebo 
alkalické látky (např. cement nebo sádra, dřevěný popel, voda z topných systémů, 
odstraňovač mechů atd.), rozpouštědla, jehlové podpatky, kov mohou poškodit 
povrchovou úpravu a způsobit otlaky, poškrábání a změnu barvy. Pro malá 
mechanická poškození jsou k dispozici opravné sady. Zeptejte se svého prodejce. Na 
skvrny od barvy nikdy nepoužívejte brusný papír. Existuje několik řešení, jak je 
odstranit, aniž by bylo nutné brousit podlahu. Používejte pouze následující 
doporučené produkty pro údržbu a postupujte podle pokynů výrobce. Ošetření 
povrchové úpravy, pravidelné čištění a renovace se provádí pomocí produktů FAXE 
pro olejované podlahy.
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