
Podlahové krytiny 
Čištění a údržba

 

Základní informace 

SPORTEC®.purcolor je vynikající podlaha do kanceláří, prodejen a jiných frekventovaných 
prostor. Barevně ji lze sladit s jakýmkoli designem, efektivně tlumí hluk a poskytuje 
příjemnou chůzi. Podlahy SPORTEC®.purcolor se snadno instalují a udržují. 

Preventivní opatření 

Chraňte podlahu před silným zašpiněním zvenku instalováním čistících zón u vchodu do 
místnosti nebo zónou na přezouvání.

Čištění 

Prach a nečistoty vysajte vysavačem. Případně můžete použít vysavač s rotujícími kartáči. 
Skvrny odstraňte lehce navlhčeným hadříkem.

Větší skvrny
Skvrnu vyčistěte navlhčeným hadříkem v roztoku vody a čisticího prostředku (např. Dr 
Schutz R1000), opláchněte čistou vodou a osušte. Podlahu lze čistit i mokrou cestou, 
čisticím strojem s rotačními kartáči a integrovaným odsáváním vody.

Povrchová úprava PU nátěrem
Podlahy SPORTEC®.purcolor mají pórovitý povrch, který může absorbovat vodu.  Pokud 
tekutina na podlaze zůstane delší dobu, může vzniknout plíseň nebo zápach. Doporučujeme 
podlahu ošetřit 2 složkovým PU nátěrem (např. LOBA, RZ), který póry uzavře a voda se do 
podlahy nedostane.

Pravidelná údržba: manuální údržba
Pro běžný či pravidelný úklid sportovní podlahy či povrchu, který je ošetřen 
polyuretanových nátěrem, polymerním nátěrem, případně bez povrchové úpravy 
doporučujeme používat atestovaný úklidový antibakteriální přípravek německé firmy Dr. 
Schutz R -1000 určený pro běžné čištění a ošetřování elastických podlahovin. Působí 
protiskluzně, odpuzuje nečistoty a je antistatický. Splňuje požadavky DIN 18032 pro 
údržbu sportovních povrchů. Možno zalešťovat a používat v čistících automatech.
Specifikace přípravku: R- 1000
Speciální čisticí prostředek pro běžné denní čištění a ošetřování elastických podlahovin a 
tvrdých podlahovin. Na základě vodou rozpustných polymerů, které nevyžadují žádné 
ekologicky zatěžující základní čištění. Čistí a ošetřuje jedním pracovním postupem. Působí 
protiskluzně, vytváří hedvábně matný, antistatický ochranný film. V používaných 
koncentracích je pH-neutrální. Vhodný pro použití do čistících automatů. Doporučen 
také pro první ošetření podlahových materiálů, které nemohou nebo nesmí být opatřeny 
tvrdými polymerovými ochrannými vrstvami.

Oblasti použití:
Podlahoviny z umělých hmot (PVC, CV, Polyolefin), linoleum, kaučukové podlahy, 
přírodní a umělý kámen. Splňuje požadavky normy DIN 18 032 pro sportovní povrchy. 
Dbejte na doporučení ve speciálním návodu pro konkrétní podlahovinu.

Návod k použití:
První ošetření v silněji zatěžovaných prostorách: Pokud není možno provést ošetření 
polymerovou disperzí, zřeďte CC-R 1000-čistící přípravek v poměru 1 : 10 (1 litr na 10 
litrů vody) a podlahu po čištění po ukončení stavebních prací nebo po základním čištění 
tímto roztokem důkladně vytřete. Vytvořený ochranný film po úplném zaschnutí vyleštěte 
jednokotoučovým rotačním strojem CC-SRP 2+S s leštícím padem nebo leštícím 
kartáčem.
Běžné čištění a ošetřování: CC-R 1000-čistící přípravek zřeďte v poměru 1 : 200 (50 ml na 
10 litrů vody) a podlahu tímto roztokem vytřete. Zbytkovou vlhkost nechte zaschnout. 
Podlaha bude jedním pracovním pochodem vyčištěna a ošetřena. Pro zvrásněné povrchy a 
do čistících automatů použijte koncentraci 1 : 400 (25 ml do 10 litrů vody).
Pro odstraňování šmouh z bot či ze sportovních aktivit doporučujeme atestovaný výrobek 
“profi odstraňovač” německé značky Dr. Schutz - Fleckenspray R. Receptura na bázi 
vysoce účinných aktivních látek odstraňuje tvrdošíjné nečistoty jako žvýkačka, olej, tuky, 
asfalt, lepidla, barvy apod.
Specifikace:  Fleckenspray R
Profesionální přípravek k odstraňování zvláště tvrdošíjných, vodou nerozpustných skvrn. 
Odstraňuje rychle a důkladně lepidla, zbytky barev, lak, fixy, lak na nehty, olej, tuky, asfalt 
a mnohé další.

Oblasti použití: 
Barevně stálé textilní, PVC, linoleum a sportovní podlahové krytiny, čalounění a textilie.
Použití:
Na PVC, sportovních či textilních podlahovinách a kobercích skvrnu krátce postříkejte 
CC-Fleckenspray R a odsajte pomocí savého hadříku, který nepouští vlákna. U čalounění a 
textilií nastříkejte přípravek na savý hadřík a skvrnu jím vyčistěte tupováním. Skvrnu 
odstraňujte vždy bodovým odsáváním od kraje do středu. Při odstraňování žvýkaček nebo 
disperzních barev skvrnu nastříkejte, nechejte asi 30 vteřin působit a opatrně odtupujte. 
Hrubé nečistoty odeberte nejprve čajovou lžičkou nebo nožem a potom znovu nastříkejte 
přípravek a nečistotu odsajte hadříkem. Upozornění: Před použitím vyzkoušejte odolnost 
barev a materiálu na nenápadném místě. Nestříkejte na choulostivé povrchy (např. 
lakované části nábytku), popř. je zakryjte.

Doporučené úklidové pomůcky:
Efektivní mop zn. UNGER pro pravidelnou údržbu sportovních podlah
Specifikace: čistící pad

Mop mycí plochý Micro 15 Unger určený pro snadný, rychlý a kvalitní úklid. Jazýčkové 
uchycení se třemi otvory po sklopení držáku mop zůstane viset za oba jazyky. Pro suché a 
mokré použití s malým množstvím vody. Výška chlupu 15 mm. Absorbuje a při zvednutí 
udrží až 6x více vody než je vlastní hmotnost a je možné až 500 pracích cyklů v 
automatické pračce. Šíře je 40cm. 
Specifikace: držák padu

Jazýčkové uchycení se třemi otvory po sklopení držáku - mop zůstane viset za oba jazyky. 
Šíře je 40cm.
Pravidelnou údržbu podlah doporučujeme provádět denně pomocí doporučených 
přípravků a pomůcek a čisté vody, kterou je velice důležité pravidelně měnit v případě 
silněji znečišťovaného sportovního povrchu či podlahy, aby nedocházelo k hloubkovému 
pronikání a zanášení nečistot do pórů sportovní podlahy, která se následně velmi těžko 
čistí a renovuje.  
Pravidelná údržba: strojová údržba
Pro středně a vysoce zatěžované sportovní povrchy či podlahy lze pořídit vysoce účinné 
úklidové a čistící stroje pro mokré hloubkové čištění a suché hloubkové čištění včetně 
zalešťování povrchů.
Suché čištění včetně leštění povrchů | SEBO DART:
Úžasný výkon na tvrdých podlahách bez použití chemikálií či vody. SEBO DART je ultra 
vysoko-rychlostní leštička s výkonným vysavačem, hepa filtračním systémem a ruční 
manuální vysávací hlavicí. SEBO DART UHS (ULTRA HIGH SPEED – ultra vysoko 
rychlostní) leštička nabízí skvělý, hladký a hygienický povrch, bez použití chemikálií a 
vody. Toho je dosaženo pomocí diamantových padů, ultra vysoké rychlosti a patentované 
technologii automatického nastavení výšky padů pro daný povrch podlahy. Používáním 
leštičky DART eliminujeme riziko vzniku úrazu na mokré podlaze. Kromě ochrany 
našeho zdraví, chrání i peníze vkládané do údržby podlah. Nemusíme již investovat do 
zbytečných chemikálií a jiných čisticích prostředků. 

Mokré hloubkové čištění | All terrain VAX:
Stroj z řady  Profi Line je víceúčelový čisticí stroj VAX AllTerrain V-125. Tento vysavač 
efektivně vyčistí a vysuší různé druhy sportovních podlah. Sada šesti kusů rotačních 
kartáčů dokonale odstraní nečistoty.  

http://www.kraiburg-relastec.com/sportec


Údržba a čištění 

Pravidelná údržba: manuální údržba 

Pro běžný či pravidelný úklid sportovní podlahy či povrchu, který je ošetřen polyuretanových 
nátěrem, polymerním nátěrem, případně bez povrchové úpravy doporučujeme používat atestovaný 
úklidový antibakteriální přípravek německé firmy Dr. Schutz R -1000 určený pro běžné čištění a 
ošetřování elastických podlahovin. Působí protiskluzně, odpuzuje nečistoty a je antistatický. Splňuje 
požadavky DIN 18032 pro údržbu sportovních povrchů. Možno zalešťovat a používat v čistících 
automatech. 

Specifikace přípravku: R- 1000 

Speciální čisticí prostředek pro běžné denní čištění a ošetřování elastických podlahovin a tvrdých 
podlahovin. Na základě vodou rozpustných polymerů, které nevyžadují žádné ekologicky zatěžující 
základní čištění. Čistí a ošetřuje jedním pracovním postupem. Působí protiskluzně, vytváří hedvábně 
matný, antistatický ochranný film. V používaných koncentracích je pH-neutrální. Vhodný pro použití 
do čistících automatů. Doporučen také pro první ošetření podlahových materiálů, které nemohou 
nebo nesmí být opatřeny tvrdými polymerovými ochrannými vrstvami. 

Oblasti použití: 

Podlahoviny z umělých hmot (PVC, CV, Polyolefin), linoleum, kaučukové podlahy, přírodní a umělý 
kámen. Splňuje požadavky normy DIN 18 032 pro sportovní povrchy. Dbejte na doporučení ve 
speciálním návodu pro konkrétní podlahovinu. 

Návod k použití: 

První ošetření v silněji zatěžovaných prostorách: Pokud není možno provést ošetření polymerovou 
disperzí, zřeďte CC-R 1000-čistící přípravek v poměru 1 : 10 (1 litr na 10 litrů vody) a podlahu po 
čištění po ukončení stavebních prací nebo po základním čištění tímto roztokem důkladně vytřete. 
Vytvořený ochranný film po úplném zaschnutí vyleštěte jednokotoučovým rotačním strojem CC-SRP 
2+S s leštícím padem nebo leštícím kartáčem. 

Běžné čištění a ošetřování: CC-R 1000-čistící přípravek zřeďte v poměru 1 : 200 (50 ml na 10 litrů 
vody) a podlahu tímto roztokem vytřete. Zbytkovou vlhkost nechte zaschnout. Podlaha bude jedním 
pracovním pochodem vyčištěna a ošetřena. Pro zvrásněné povrchy a do čistících automatů použijte 
koncentraci 1 : 400 (25 ml do 10 litrů vody). 

Pro odstraňování šmouh z bot či ze sportovních aktivit doporučujeme atestovaný výrobek “profi 
odstraňovač” německé značky Dr. Schutz - Fleckenspray R. Receptura na bázi vysoce účinných 
aktivních látek odstraňuje tvrdošíjné nečistoty jako žvýkačka, olej, tuky, asfalt, lepidla, barvy apod. 



Profesionální přípravek k odstraňování zvláště tvrdošíjných, vodou nerozpustných skvrn. Odstraňuje 
rychle a důkladně lepidla, zbytky barev, lak, fixy, lak na nehty, olej, tuky, asfalt a mnohé další. 

Oblasti použití: 

Barevně stálé textilní, PVC, linoleum a sportovní podlahové krytiny, čalounění a textilie. 

Použití: 

Na PVC, sportovních či textilních podlahovinách a kobercích skvrnu krátce postříkejte CC-
Fleckenspray R a odsajte pomocí savého hadříku, který nepouští vlákna. U čalounění a textilií 
nastříkejte přípravek na savý hadřík a skvrnu jím vyčistěte tupováním. Skvrnu odstraňujte vždy 
bodovým odsáváním od kraje do středu. Při odstraňování žvýkaček nebo disperzních barev skvrnu 
nastříkejte, nechejte asi 30 vteřin působit a opatrně odtupujte. Hrubé nečistoty odeberte nejprve 
čajovou lžičkou nebo nožem a potom znovu nastříkejte přípravek a nečistotu odsajte hadříkem. 
Upozornění: Před použitím vyzkoušejte odolnost barev a materiálu na nenápadném místě. 
Nestříkejte na choulostivé povrchy (např. lakované části nábytku), popř. je zakryjte. 

Doporučené úklidové pomůcky: 

Efektivní mop zn. UNGER pro pravidelnou údržbu sportovních podlah 

Specifikace: čistící pad 

Mop mycí plochý Micro 15 Unger určený pro snadný, rychlý a kvalitní úklid. Jazýčkové uchycení se 
třemi otvory po sklopení držáku mop zůstane viset za oba jazyky. Pro suché a mokré použití s malým 
množstvím vody. Výška chlupu 15 mm. Absorbuje a při zvednutí udrží až 6x více vody než je vlastní 
hmotnost a je možné až 500 pracích cyklů v automatické pračce. Šíře je 40cm.  

Pravidelnou údržbu podlah doporučujeme provádět denně pomocí doporučených přípravků a 
pomůcek a čisté vody, kterou je velice důležité pravidelně měnit v případě silněji 
znečišťovaného sportovního povrchu či podlahy, aby nedocházelo k hloubkovému pronikání a 
zanášení nečistot do pórů sportovní podlahy, která se následně velmi těžko čistí a renovuje.   

Flecknespray R



Pravidelná údržba: strojová údržba 

Pro středně a vysoce zatěžované sportovní povrchy či podlahy lze pořídit vysoce účinné úklidové a 
čistící stroje pro mokré hloubkové čištění a suché hloubkové čištění včetně zalešťování povrchů. 

Suché čištění včetně leštění povrchů | SEBO DART: 

Úžasný výkon na tvrdých podlahách bez použití chemikálií či vody. SEBO DART je ultra vysoko-
rychlostní leštička s výkonným vysavačem, hepa filtračním systémem a ruční manuální vysávací 
hlavicí. SEBO DART UHS (ULTRA HIGH SPEED – ultra vysoko rychlostní) leštička nabízí skvělý, hladký a 
hygienický povrch, bez použití chemikálií a vody. Toho je dosaženo pomocí diamantových padů, ultra 
vysoké rychlosti a patentované technologii automatického nastavení výšky padů pro daný povrch 
podlahy. Používáním leštičky DART eliminujeme riziko vzniku úrazu na mokré podlaze. Kromě 
ochrany našeho zdraví, chrání i peníze vkládané do údržby podlah. Nemusíme již investovat do 
zbytečných chemikálií a jiných čisticích prostředků.  

Mokré hloubkové čištění | All terrain VAX: 

Stroj z řady  Profi Line je víceúčelový čisticí stroj VAX AllTerrain V-125. Tento vysavač efektivně vyčistí 
a vysuší různé druhy sportovních podlah. Sada šesti kusů rotačních kartáčů dokonale odstraní 
nečistoty.   
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