Pokyny pro údržbu a čištění
všech podlah UPM ProFi®
Produkty UPM ProFi mají uzavřený
povrch, který poskytuje vyšší
odolnost vůči tekutinám a skvrnám.
Aby si však podlaha zachovala
svůj dokonalý vzhled po mnoho
let, vyžaduje stejně jako kterýkoli
jiný podlahový povrch pravidelné
čištění a správnou péči.

Povrch bez nečistot
Ometáním listí a dalších nečistot z podlahy omezíte nutnost jejího umývání.
Běžné mytí
K omytí prachu a nečistot obvykle postačí jemné okartáčování teplou vodou. Do vody lze přidat
běžné čisticí prostředky, aniž by došlo k poškození podlahy.
Pro důkladnější očištění doporučujeme použít tlakovou myčku. Nejlepšího účinku docílíte úzkým
vysokotlakým proudem vody. Aby nedošlo k poškození povrchu podlahy, použijte středně vysoký
tlak (maximálně 80 barů) a udržujte trysku ve vzdálenosti minimálně 35 cm od podlahových
desek. Teplota vody by neměla přesáhnout 40 °C. Nejprve na podlahu naneste vodu smíchanou
s čisticím prostředkem, jemně okartáčujte a nakonec opláchněte proudem vody.
Čisticí nástroje a prostředky
Vysokotlaké čištění, teplá voda smíchaná s čisticím prostředkem a kartáč se středně hrubými
štětinami jsou jedinými čisticími nástroji a prostředky, které byste měli použít. Nikdy nepoužívejte
drátěnku (ani drsné mycí houby). Došlo by k poškození povrchu podlahy.
Skvrny od oleje a mastnoty

Díky technologii uzavřeného povrchu UPM ProFi lze skvrny od oleje a mastnoty bez problémů
odstranit, aniž by zanechaly fleky. Tekutiny co nejdříve odstraňte a povrch očistěte (nejlépe
do 3 hodin) teplou vodou s čisticím prostředkem. V případě, že se mastnou skvrnu nepodařilo
odstranit, lze pro její odstranění použít běžný odmašťovač. Po očištění teplou vodou podlahu
důkladně opláchněte. Pod gril nebo rožeň doporučujeme umístit podložku pod gril.

UPM ProFi® Decking

Škrábance nebo povrchové odřeniny
Podlahové desky UPM ProFi jsou navrženy tak, aby vydržely běžné používání podlahy. Pokud však po
podlaze posunujete nábytek nebo jiné těžké předměty, může dojít k výskytu povrchových odřenin či škrábanců.
Ty ale nijak neovlivní strukturální vlastnosti podlahy a postupem času nebudou tak patrné. U produktů UPM
ProFi Lifecycle lze škrábance rovněž opatrně zapravit horkovzdušnou pistolí (dávejte pozor, abyste podlahu
nespálili). V žádném případě se povrch podlahy nepokoušejte smirkovat.
Plísně
Plísně se běžně objevují na vlhkých površích, na kterých se nachází rostlinný materiál (listí, pyl, semena atd.).
Plíseň roste na neošetřených dřevěných podlahách a tradičních kompozitních podlahách s otevřeným povrchem
(při nepoužití biocidu). UPM ProFi Deck a Piazza biocidy neobsahují, ale mají uzavřený povrch, který omezuje
růst plísně na minimum. UPM ProFi Lifecycle/Vision má uzavřený povrch a obsahuje šetrný biocid, který brání
růstu plísně. Je však důležité odstraňovat z podlahových desek listí a ostatní zahradní nečistoty, na kterých by
plíseň mohla vzniknout. Dále musí být prostor pod podlahou dostatečně odvětrán, aby povrch mohl vysychat.
Pokud se plíseň objevila, proveďte běžné umytí, které je popsáno na předchozí straně. V případě dotazů se
prosím obraťte na svého distributora systému UPM ProFi Deck.
Led a sníh

Led je možné z podlahy UPM ProFi odstranit pomocí posypové soli a k odházení sněhu lze použít dřevěnou či
plastovou lopatu. Nepoužívejte kovové lopaty. Mohlo by dojít k poškrábání povrchu podlahy.
Skvrny od rzi a odolné skvrny

Pokud na podlaze zůstanou kovové piliny (např. z kovového zábradlí či zahradního nábytku), mohou vzniknout
skvrny od rzi. Tyto skvrny lze odstranit dle pokynů výrobce pomocí značkového čističe kompozitních podlah
s obsahem kyseliny šťavelové.

Skvrny od tříslovin či rzi (produkty Lifecycle)
Jako u mnohých produktů ze dřeva se prostřednictvím reakce mezi vlákny tvrdého dřeva, vlhkostí a kovovými
pilinami (např. z kovového zábradlí, obalového materiálu, zahradního nábytku či nářadí) mohou objevit skvrny
od tříslovin. Tyto tmavé skvrny často zmizí samy během doby přirozeného stárnutí podlahy (cca 12 týdnů).
Případně lze tyto skvrny odstranit dle pokynů výrobce pomocí značkového čističe podlah s obsahem kyseliny
šťavelové. Stejně tak lze odstranit skvrny od rzi způsobné kovovými pilinami na podlaze.
Značkovací šňůry
Čáry pro vedení řezu provádějte pouze pomocí nepermanentních fixů. K odstranění těchto čar obvykle postačí
teplá voda s čisticím prostředkem.
Černé šmouhy od gumy na podlaze UPM ProFi Deck 150
K odstranění černých šmouh od bot nebo gumové paličky prosím použijte gumu/pryž (na gumování tužky).
Barvení a lakování
Podlaha UPM ProFi je vytvořena tak, aby během své životnosti nevyžadovala jakékoli nové ošetření povrchu.
Nedoporučuje se natírání barvou či lakem. Tyto látky by k povrchu nemusely správně přilnout a snížily by
protiskluzové vlastnosti podlahy.
Při použití jakýchkoli čisticích látek je potřeba přesně dodržovat pokyny výrobce týkající se správného použití,
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všech bezpečnostních opatření a likvidace. Doporučujeme každou čisticí látku nejprve vyzkoušet na malé skryté
ploše podlahy. Různé čisticí látky zásadně nemíchejte a po každém použití podlahu důkladně opláchněte.

