Uživatelské podmínky dodaných podlah
společností KPP

Pro správné a dlouhotrvající fungování dodaných podlah je nutné dodržovat následující pravidla:
1) Je nezbytné zajistit, aby relativní vlhkost vzduchu v místnostech byla v rozmezí 40% až 60% a teplota
vzduchu v rozmezí 18-25°C po celou dobu užívání. Dále je nutné zamezit styku podlahy s vodou. Při
nedodržení těchto podmínek nenese zhotovitel/dodavatel odpovědnost za vady podlah (kroucení, zvednutí,
vrzání či vyboulení podlahy a jiné rozměrové a tvarové změny apod.).
2) Nohy pohyblivých částí nábytku podlepte měkkými filcovými podložkami. Kolečkové židle je třeba opatřit
měkčími pogumovanými kolečky, které jsou určené na dřevěné podlahy případně pod kancelářské židle
použijte kancelářské roznášecí plastové podložky velikosti cca 1 x 1 m. Extrémně mechanicky namáhané
plochy chraňte prodyšnými koberci a kobercovými podložkami.
3) Jehlové podpatky nebo jiné velké bodové zatížení může poškodit nášlapnou vrstvu podlahy.
4) Instalace těžkých kusů nábytku přímo na plovoucí podlahu (kuchyňská linka, obývací stěna, vestavěná skříň,
apod.) může způsobit veliké bodové či plošné zatížení, a tím přimáčknutí podlahy k podkladu. Podlaha tak
ztratí možnost dilatace a může dojít k jejímu vyboulení, prasknutí, vrzání či jiné deformaci. Doporučujeme tyto
kusy nábytku stavět přímo na podkladní beton. Pokud si nejste jisti, zda je daný kus nábytku vhodný pro
instalaci přímo na podlahu, obraťte se na nás, rádi Vám poradíme.
5) V místě před vstupem na podlahu instalujte účinnou čistící zónu.
6) Podlahu nikdy nezakrývejte neprodyšnými materiály. Vlivem uzavření by mohlo dojít ke kondenzaci vody na
podlaze, a tím k jejímu poškození.
7) Podlahy při čištění dle potřeby pouze vysávejte, zametejte nebo vytírejte vlhkým, dobře vyždímaným hadrem
či mopem. Je důležité, aby hadr či mop byl skutečně dobře vyždímaný tak, že z něj již nekape voda a je tedy
téměř suchý. V případě vylití vody či jiné tekutiny na podlahu, tuto okamžitě setřete. V žádném případě
podlahu nezaplavujte vodou, ani nenechávejte stát louže na podlaze, mohlo by dojít k jejímu poškození.
8) Pro údržbu používejte vždy přípravky doporučené na daný typ Vaší podlahy a jejího typu povrchové úpravy
(dřevěné lakované nebo olejované podlahy, laminátové podlahy a podlahy vinylové). Vždy dbejte pokynů
uvedených na obalu daného výrobku.
Pokud si nejste jisti s výběrem čistících a udržovacích prostředků, obraťte se na nás. V žádném případě
nepoužívejte agresivní čisticí prostředky (s obsahem chloru, s odmašťujícím efektem, apod.), které by mohly
podlahu nenávratně poškodit. Pravidelnou údržbou doporučenými prostředky prodlužujete životnost podlah.
9) V případě, že je podlaha instalována na podlahové topení, je důležité při každém spuštění (na začátku topné
sezony) nebo při výraznější regulaci teploty dodržovat postupný náběh teploty. Maximální zvýšení teploty je
možné o 5°C za den až do dosažení požadovaného výkonu.
Maximální teplota povrchové vrstvy nesmí přesáhnout 27°C.
10) V případě nedodržení těchto podmínek není KPP s.r.o. odpovědná za případné vzniklé vady a poškození
podlah a jejího příslušenství
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