
Pokyny ke správné údržbě 
Tyto instrukce pro správnou údržbu se týkají všech pružných 
podlahovin, které byly ošetřeny systémem Bona Elastic System.  
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Obecné informace  

 
Elastické podlahové krytiny jsou považovány za velmi odolné, a 
proto jsou často používány v objektech, kde je očekávána střední 
až vysoká zátěž. Díky uzavřenému povrchu a možnosti tepelného 
svařování těchto krytin se používají zejména PVC a gumové 
(pryžové) krytiny v oblastech se zvýšenou hygienickou náročností 
- jako jsou dialýzy nebo nemocnice. Navíc jsou elastické podlahové 
krytiny ideální volbou pro alergiky, protože prach a nečistoty lze 
snadno odstranit stíráním mokrou metodou. V podstatě jsou 
elastické podlahové krytiny vystaveny přirozenému opotřebení. 
Aby se prodloužila jejich životnost a minimalizovalo riziko 
uklouznutí na kluzkém povrchu, doporučujeme pro běžnou údržbu 
podlah umístit dostatečně velké čistící zóny (přibližně 6 kroků), a 
to do vstupních prostor místnosti. Obzvláště vhodné jsou systémy 
pro zachycení nečistot, které nejprve zachytí hrubé nečistoty, poté 
jemné nečistoty a nakonec vlhkost z podrážek obuvi. Čistící zóny 
je třeba pravidelně ošetřovat. Stoly a židle, stejně jako další těžké 
kusy nábytku musí být vybaveny vhodnými plstěnými podložkami. 
Při použití židlí s kolečky používejte pouze kolečka typu W - měkká 
- dle normy DIN EN 12529. Každá podlahová krytina stárne a je 
vystavena přirozenému opotřebení. Stejně tak i každý typ 
povrchové úpravy je vystaven přirozenému opotřebení. Proto je 
nezbytné podlahu pravidelně čistit a ošetřovat. Povrchová úprava 
chrání povrch elastické podlahy před opotřebením a usnadňuje tak 
její údržbu a ošetření. Povrchová úprava chrání krytinu vrstvou 
laku, proto podlaha nemůže absorbovat žádné nečistoty. Ale i tato 
vrstva se časem dle druhu provozní zátěže opotřebovává. 
Pravidelnou údržbou může být opotřebení omezeno na minimum.  
 
  

První ošetření  
 

Nečistěte podlahu ihned po aplikaci.  
  

Čištění a údržba 
 

Ihned po renovaci by se měl povrch podlahové krytiny stírat pouze 
čistou vodou, a to během prvních 48 hodin.   
Nejdříve vyčistěte podlahu suchou metodou. Odstraňte volné 
nečistoty vysáváním nebo zametáním. Pro běžné znečištění 
nařeďte Bona ES Cleaner v poměru 50 ml na 10 litrů vody. 
Vyčistěte podlahu mopem. Pro silně znečištěné plochy nařeďte 
Bona ES Cleaner v poměru 250 ml na 10 litrů vody.  
Vyčistěte podlahu mopem. Pokud budete ředit přípravek ve vyšším 
poměru, než je 150 ml na 10 litrů vody, pak je nutné povrch krytiny 
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neutralizovat čistou vodou a nechat vyschnout. Bona ES Cleaner 
je vhodný i pro použití v čistících strojích typu Bona Power 
Scrubber.                             
  

Údržba  

 
Nejdříve vyčistěte podlahu suchou metodou. Odstraňte volné 
nečistoty vysáváním nebo zametáním. Pro běžné znečištění 
nařeďte Bona ES Care v poměru 50 ml na 10 litrů vody. Setřete 
podlahu mopem. Pro silně znečištěné plochy nařeďte Bona ES 
Care v poměru 250 ml na 10 litrů vody. Vyčistěte podlahu mopem. 
Poté nechte povrch vyschnout. Podlaha je vyčištěna a ošetřena.  
 
  

Hloubkové čištění  
 
Nejdříve vyčistěte podlahu suchou metodou. Odstraňte volné 
nečistoty vysáváním nebo zametáním. Přípravek Bona ES 
Remover nařeďte vodou dle stupně znečištění (1:1 až 1:5). Takto 
připravený roztok rozetřete mopem po celé ploše podlahové krytiny 
a nechte reagovat po dobu asi 20 minut. Přepadujte plochu pomocí 
stroje Bona FlexiSand a červeným nebo zeleným padem. Poté 
vyčistěte povrch čistícím strojem Bona Power Scrubber. Použijte 
bílé kartáče. Neutralizujte vodou. Jakmile povrch vyschne, může 
být použit Bona ES Care pro ošetření povrchu.  
  
  

Poznámky pro protiskluzné podlahy dle normy R9 / R10 

 
V případě potřeby ošetřete podlahu s protiskluznými vlastnostmi 
dle normy R9 nebo R10 (dle normy protiskluzu DIN 51130). Není 
možné dodržet protiskluzné vlastnosti při použití jakýchkoliv 
údržbových prostředků, protože by se znehodnotily protiskluzné 
vlastnosti povrchu. Podlahy ošetřené pomocí Bona Elastic System 
je nutné v závislosti na druhu provozní zátěže obnovovat novou 
povrchovou úpravou v průběhu používání. Pro zabezpečení 
protiskluzných vlastností kontaktujte společnost Bona pro vhodné 
doporučení údržby. Pro zachování vlastností podlahy a zdravého 
vnitřního klimatu vyžaduje prostor udržení relativní vlhkosti 
(přibližně teplota 20°C a relativní vlhkost RH 50-60%).  
  
 
 

Pokyny pro zachování vlastností   
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Správné vlastnosti podlahy v silně zatěžovaných objektech, jako 
jsou kanceláře, nemocnice a podobně, lze dosáhnout pouze 
včasným aplikovaním ochranné povrchové úpravy. Umístěte na 
nohy nábytku vhodné plstěné podložky, abyste zamezili 
poškrábání povrchu. Při použití protiskluzových čistících rohoží  se 
ujistěte, že neobsahují plastifikátory. V opačném případě může 
dojít k poškození povrchu krytiny. Použijte podložky na bázi latexu, 
protože jsou bez plastifikátoru. Rohože  nebo čistící zóny zabraňují 
vniknutí nečistot, proto jsou doporučovány.  
 
  

Bezpečnostní opatření  
 
Výrobky  pro  čištění  a  péči  udržujte  mimo  dosah  dětí.  Mohou 
způsobit  zdravotní  potíže.  Přečtěte  si  prosím  technické  listy a 
bezpečnostní listy produktů.    
  
 
Dodržujte  pokyny  pro  zpracování  – viz  technické listy. Pro více 
informací – viz bezpečnostní listy.  
  
 
V závislosti na podkladu může dojít k poškození podlahové krytiny 
vlivem velkého množství vody při čištění, zejména díky pronikání 
vlhkosti do podkladu ze síranu vápenatého (sadrového potěru), 
dřevěné montované podklady, potěry nebo podlahy citlivé na 
vlhkost.  
 
 


