Návod na údržbu umělých sportovních povrchů PaviGym
Umělé sportovní povrchy PaviGym jsou výrobky španělské firmy PEMARSA S.A.. Tyto povrchy
jsou vyrobeny z vysoce kvalitních pryžových recyklátů, spojených polyuretanem a
syntetickým kaučukem. Aplikují se na připravenou, rovnou, suchou, nemastnou a
povrchových částic zbavenou plochu, většinou z betonu nebo asfaltobetonu.
Údržba vnitřních ploch PaviGym
Vnitřní plochy PaviGym se udržují velmi snadno a to proto, že běžné znečištění těchto ploch
je způsobeno pouze prachem. Na jeho odstranění je možné použít klasický kobercový
vysavač. V případě znečištění většího rozsahu je možné použít vlhký hadr bez chlupů
nemočený ve vlažné nebo teplé (nikoliv horké) vodě s malou příměsí saponátového přípravku
neagresivní povahy – např. ALEX, Mr.Proper apod., nepoužívejte silné koncentráty, jako je
např. SAVO. Na plochu je nutno vstupovat výhradně v domácí nebo ve sportovní obuvi. V
žádném případě nelze na plochu vstupovat s obuví, která je znečištěna vnějším prostředím,
v obuvi typu wibram nebo v obuvi s černou podrážkou, která způsobuje černé stopy-čáry.
Rovněž nedoporučujeme najíždět na plochu manipulační technikou s gumovými nebo
kovovými kolečky a se zátěží. Na ploše je přísně zakázáno kouřit a používat otevřený
oheň!!!
Údržba venkovních ploch PaviGym (pouze PaviPlay Outdoor):
Údržba spočívá v mytí tlakovou studenou vodou bez příměsí nebo jen s velmi malou příměsí
neagresivních saponátů. V případě znečištění většího rozsahu např. blátem doporučujeme
použít zařízení WAP atp. Běžnou údržbu plochy zajišťuje déšť.
Pro snadnější údržbu doporučujeme vstupovat na plochu pouze v čisté sportovní obuvi,
v žádném případě se na plochu nesmí vstupovat v obuvi typu wibram nebo v obuvi s černou
podrážkou, která způsobuje černé stopy-čáry. Rovněž je zakázáno na plochu vjíždět
s kolovou technikou (jízdní kola, motocykly, paketovací vozíky a jiná manipulační technika
apod.) Na ploše je přísně zakázáno kouřit a používat otevřený oheň!!!
Aplikace:
1) Aplikujte podlahy PaviGym pouze ve sportovních areálech;
2) Produkt je určen výhradně pro interiérové využití (kromě PaviPlay Outdoor);
3) Na PaviGym Tatami je povolen vstup pouze bez bot;
4) Snažte se vyhnout vlečení těžkých předmětů přes podlahu, pokud přemisťujete
těžké předměty, snažte se je zvednout;
5) Buďte opatrní, pokud vybavení položené na podlaze má černé pryžové koncovky,
které by mohly zanechat stopy;
6) Buďte opatrní, pokud vybavení položené na podlaze má kovové koncovky, které by
mohly podlahu poškodit (v takovém případě je vhodné použít podložky, které
podlahu ochrání).
Čištění a údržba:
Postup čištění podlahy by měl vždy být následující:
1) Zametení podlahy
2) Vytření podlahy mopem a teplou vodou s malým množstvím saponátu;
3) Pro perfektní výsledek ještě vysušte podlahu suchým hadrem.
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V případě extrémního znečištění:
1) Používejte alkalická čistidla zředěná vodou (0,5 litru do větší nádoby s vodou);
2) očistěte všechen prach;
3) setřete dostatečným množstvím vody;
4) použijte vysavač na vodu;
5) pro perfektní výsledek ještě vysušte podlahu suchým hadrem;
6) nevysoušejte podlahu hadrem, dokud jste neodstranili veškerou vodu, jinak se
špína opět usadí na podlaze;
7) nepoužívejte písek ani kovové kartáče, které mohou povrch poškrábat;
8) nezačínejte žádné stavební úpravy ani malování, aniž byste adekvátně ochránili
podlahu;
9) nepoužívejte vysavač na páru.
Bezpečnost:
1) Přestože podlaha obsahuje protiskluzovou vrstvu, buďte opatrní, pokud je podlaha
mokrá nebo vlhká. Ve veřejných posilovnách vždy upozorněte zákazníky (umístěte
varovný nápis) na kluzkou podlahu.
2) Materiál podlah PaviGym je hořlavý. Nikdy nad podlahou nekuřte nebo nepracujte
s otevřeným ohněm. V případě vznícení podlahy použijte práškový nebo vodní
požární přístroj a hadici směřujte přímo do ohně. Při hoření vznikají toxické plyny,
je nutné použít masky.
Prohlášení:
„Podlahy PaviGym snižují riziko poranění, ale nijak jej neeliminují. Pečlivá instalace a
používání podlahy je stejně důležité jako správné chování. PaviGym vždy doporučuje
opatrnost při sportování, a dovoluje si připomenout, že výrobce není nijak zodpovědný
za jakákoliv zranění. Přejeme Vám mnoho radosti při používání podlah PaviGym.“
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