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Údržba a ošetření
Program pro čištění a údržbu podlah
Podlahová krytina RIGID je považována za velmi odolnou, a proto je často používána 
v objektech, kde je očekávána střední až vysoká zátěž. Aby se prodloužila životnost 
podlahoviny a minimalizovalo riziko uklouznutí, doporučujeme umístit dostatečně velké 
čistící zóny.

Podlahu je nezbytné pravidelně čistit a ošetřovat. Části nábytku, dotýkající se podlahy 
opatřete filcovými podložkami ( např. nohy židlí, stolů, pohovek, skříní …). Pod kolečko-
vé židle používejte polykarbonátovou podložku. Chraňte před prudkým přímým sluneč-
ním světlem. Pravidelnou údržbou může být opotřebení omezeno na minimum.

Při pravidelné údržbě podlah je možné zachovat kvalitu, odolnost a prodloužit tak ži-
votnost elastických podlah, nemluvě o udržení čistého a zdravého vnitřního životního 
prostředí v interiéru. Bona Care Program pro elastické podlahy je unikátní a efektivní me-
todou, která poskytuje rychlé a účinné čištění, s garantovaným fantastickým výsledkem.

Přípravek Bona Clean R60 poskytne nejlepší výsledek v běžném čištění podlah, s ochran-
nou vrstvou povrchu. Nový lesklý vzhled je zaručen u všech typů elastických podlaho-
vin. Vysoce koncentrované alkalické složení přípravku Bona Clean R50 je určeno pro 
odstranění odolných skvrn. Je vhodný jak pro manuální, tak strojové čištění. Všechny 
produkty společnosti Bona jsou navrženy tak, aby poskytovaly vynikající výkon, bez 
použití škodlivých chemikálií. Jsou ideální pro každodenní použití a pro každé prostředí.

Společnost Bona ručí za dodaný produkt. Použití a zároveň i úspěšná aplikace produktu 
je mimo naši kontrolu. Předpokládá se dodržení upozornění na obalech, etiketách pro-
duktu a dodržení informací a pracovního postupu v technickém listu při použití a zpra-
cování produktu. V případě dotazu kontaktujte technického poradce Bona.
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Èištìní: Vyèistìte podlahu suchou metodou. Odstraòte volné neèistoty vysáváním nebo 
zametáním. Pro bìžné zneèištìní naøeïte Bona Clean R50 v pomìru 50 ml na 10 litrù 
vody. Vyèistìte podlahu mopem. Pro silnì zneèištìné plochy naøeïte Bona Clean R50 v 
pomìru 250 ml na 10 litrù vody. Vyèistìte podlahu mopem. Pokud budete øedit pøípravek 
ve vyšším pomìru, než je 150 ml na 10 litrù vody, pak je nutné povrch krytiny neutralizovat 
èistou vodou a nechat vyschnout. Bona Clean R50 je vhodný i pro použití v èistících 
strojích typu Bona Power Scrubber.

Údržba: Pro bìžné zneèištìní naøeïte Bona Clean 
R60 v pomìru 50 ml na 10 litrù vody. Setøete 
podlahu mopem. Pro silnì zneèištìné plochy 
naøeïte Bona Clean R60 v pomìru 250 ml na 10 
litrù vody. Vyèistìte podlahu mopem. Poté nechte 
povrch vyschnout. Podlaha je vyèištìna a 
ošetøena. Power

Remove R

Vyèistìte podlahu suchou metodou. Odstraòte volné neèistoty 
vysáváním nebo zametáním. Pøípravek Bona Remove R naøeïte vodou 
dle stupnì zneèištìní (1:1 až 1:5). Takto pøipravený roztok rozetøete 
mopem po celé ploše podlahové krytiny a nechte reagovat po dobu asi 
20 minut. Bona PowerRemove R by mìl být použit pouze v pøípadì, je-li 
èištìní pomocí Bona Remove R nedostateèné. Pøepadujte plochu 
pomocí stroje Bona FlexiSand 1.9 a èerveným nebo zeleným padem. 
Poté vyèistìte povrch èistícím strojem 
Bona Power Scrubber. Použijte 
èervené kartáèe. 

Neutral izujte vodou. Jakmile 
povrch vyschne, mùže být použit 
Bona Shield R pro ošetøení 
povrchu. Remove R

Pure ColourPure
Power 

Remove R

ÈIŠTÌNÍ A ÚDRŽBA

Clean R60Clean R50

HLOUBKOVÉ ÈIŠTÌNÍ

Remove R Shield R

PØELAKOVÁNÍ - DLOUHODOBÁ OCHRANA POVRCHUOCHRANA POVRCHU

Èištìní: Vyèistìte podlahu suchou metodou. Odstraòte neèistoty vysáváním. Pro novì 
položené, nebo lehce zneèištìné krytiny RIGID, vyèistìte podlahu mopem s Bona Clean R50. 
Po zaschnutí aplikujte mopem ochranou vrstvu Bona Shield R. Pøi intenzivním zneèištìní u 
starších podlah aplikujte naøedìný Bona Remove R pomocí mopu (naøeïte vodou dle úrovnì 
zneèištìní 1:1 - 1:5). Nechte reagovat cca 20 min. Pøepadujte povrch pomocí Bona FlexiSand 
1.9 a èerveného padu, nebo pomocí èistícího stroje Bona Power Scrubber s èervenými 
kartáèi. Vysajte špinavou kapalinu pomocí èistícího stroje a neutralizujte povrch èistou vodou 
za použití bílých kartáèù.

Ochrana povrchu: Po zaschnutí aplikujte 
ochrannou vrstvu Bona Shield R (1-2 vrstvy) 
mopem. Nechte zaschnout  1-2 hodiny.  
V provedení mat a lesk.

Èištìní: Vyèistìte podlahu suchou metodou. Odstraòte neèistoty vysáváním. Opravte 
lokálnì poškozená místa podlahy. Aplikujte naøedìný Bona PowerRemove R pomocí 
mopu (naøeïte vodou dle úrovnì zneèištìní 1:1 - 1:5). Nechte reagovat cca 20 min. 
Zbruste mokrý povrch pomocí Bona FlexiSand 1.9, unašeèem Bona Quattro a Bona 
Diamantovým brusivem. Vysajte špinavou kapalinu èistícím strojem.  Neutralizujte 
povrch èistou vodou pomocí Bona Power Scrubber. Nechte podlahu øádnì vyschnout.

Pøelakování: Aplikujte 2-složkový poly-
uretanový bezbarvý nátìr Bona Pure, nebo 
v kombinaci s barevným nátìrem Bona Pure 
Colour pomocí váleèku. Nechte schnout min. 
24 hodin.

Údržba vinylových podlah RIGID

Díky pravidelné údržbì mùžete prodloužit životnost, kvalitu a odolnost vaší podlahové krytiny. Èasem každá podlaha ztrácí lesk. Øešením je hloubkové vyèištìní pomocí stroje a 
efektivního pøípravku, 

Pokud má vaše vinylová podlaha matný vzhled, mùžete jí snadno navrátit lesk ochrannou 
vrstvou leštìnky, která prodlouží životnost podlahy.

Systém nabízí úèinnou alternativu, jak rychle obnovit pùvodní vzhled podlah a prodloužit 
jejich životnost a odolnost.
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Vyšší odolnost vůči roztažnosti (+20%)
Díky pevnější nosné desce SPC odolává RIGID vyšším roztažným 
silám. Spoje perfektně sedí a podlaha se, je-li správně položená, 

v horizontálním směru již nemůže oddělit.

Renovace
Renovace podlahy, při které není nutné odstraňovat starou dlažbu, 
je poměrně nenáročná. RIGID tak může být díky své nízké montáž-

ní výšce často pokládán jednoduše na stávající vrchní vrstvu podlahy. U elas-
tických podlahových krytin hrozí riziko propadnutí v místě spáry dlaždic, pře-
devším pokud není tato podlaha kompletně rovná nebo má dlažba širší a hlubší 
spáry. Tento efekt je u RIGID zcela vyloučen.

Aklimatizace
Jelikož vlastnosti tohoto produktu nevykazují žádné smršťování 
a roztahování, není nutné, aby si materiál zvykal na klima v míst-

nosti před pokládkou. Po zakoupení produktu můžete provádět pokládku ještě 
ten samý den. Tuto vlastnost též oceníte pokud sháníte podlahovou krytinu pro 
sezónní bydlení, kde dochází k výkyvu teplot.

Stabilita zámkového spoje
Díky stabilní nosné desce si může materiál dovolit vyšší vibrace, 
které vznikají při chůzi po podlaze. Podklad však musí být i zde při-

rozeně pevný a rovný.

Nosný materiál bez změkčovadel
Díky odlišné výrobní metodě mohou být nosné desky SPC vyrobe-
ny bez přidaných změkčovadel. Změkčovadla nemusí pro člověka 

vždy znamenat zdravotní riziko (viz. ftaláty). V případě RIGIDu však nemusíte 
číst drobně tištěnou informaci, zda jsou použitá změkčovadla škodlivá či nikoli. 
Jednoduše nejsou použita vůbec. 

Odolný proti teplu
Pokud se elastická podlahová krytina rozpálí, může změknout. Je-
likož však RIGID není z  elastického materiálu, nemůže se to stát. 

Díky tomu je možné provádět pokládku i přímo u francouzských oken nebo 
dokonce v zimní zahradě s přímým slunečním zářením.

100 % odolnost proti vlhku
Deskové materiály jako laminátové podlahy, dřevěné podlahy, viny-
lové podlahy na HDF desce jsou náchylné na vlhkost. RIGID a jeho 

nosná deska SPC na vlhkost vůbec nereaguje.

Údržba a zátěž
Díky nášlapné vrstvě 0,55 mm je podlaha vhodná i pro průmyslové 
využítí a její odolný povrch zajišťuje jednoduchou údržbu a čištění.

Podlahové topení
Tepelný odpor 0,039 m2K/W RIGID předurčuje na  podlahové to-
pení.

Příprava betonového podkladu
Díky tvrdším nosným deskám nejsou nerovnosti v  betonovém 
podkladu žádný velký problém. Vyrovnávací stěrka stávající pod-

lahy je nutná pouze v určitých případech.

Kročejový hluk
Tvrdší nosná deska SPC umožňuje, podobně jako u laminátu, po-
užít kročejovou izolaci, která nevykazuje tak vysokou tlakovou 

stabilitu (hodnota zatížení v tlaku: uvedeno v t/m2 nebo v kPA). Pokud tedy 
použijete podložku vhodnou pro laminátové podlahy (max. 2 mm - např. 
Starlon) nebudete mít ani u RIGIDu žádné problémy.

Vyšší rozměrová stálost (+100%), 
žádné dilatační spáry
Roztahování a smršťování, tak jak tento efekt známe při změnách 

vlhkosti vzduchu u dřevěných podlahových krytin jako je laminát nebo v dů-
sledku teplotních změn u elastických podlahových krytin, u RIDIDu neexistuje. 
Proto je možné provádět pokládku bez dilatačních spár až do velikosti plochy 
400m2. Dodržujte však i přesto doporučenou vzdálenost od ostatních staveb-
ních prvků. Tak zajistíte bezpečnost a především zamezíte při chůzi po podlaze 
dalšímu šíření zvuku do zdí, topení, zárubní atd.
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