Podmínky pro ošetřování umělého halového sportovního povrchu
CONIPUR HG

Údržbu a čištění sportovních podlah lze provádět běžnými čisticími prostředky (určenými na čištění PVC a
gumových podlah) rozpuštěnými ve vodě (na objednání naše firma zajistí prostředky).
Denní péče spočívá v setření podlahy vlhkým mopem s roztokem saponátu a teplé vody. Údržba by měla
probíhat v ranních hodinách, nikoliv po posledním cvičení (důvodem je ustálení vzduchu a sednutí prachu na
podlahu. Rovněž několikrát prát mop a několikrát během stírání měnit vodu. Pokud by jste neměnili vodu,
podlaha by mohla být kluzká díky mastné vodě).
Větší nánosy prachu a nečistot je třeba nejdříve setřít na sucho nebo vysát.
Případné čmouhy po nevhodné obuvi lze jemným tlakem odstranit hadříkem namočeným do technického
benzínu nebo speciálními prostředky na to určenými. Takto ošetřené místo je třeba okamžitě jemně vytřít do
sucha čistým hadrem, aby se zamezilo dlouhodobému působení benzínu na podlahu. V prvních několika
měsících po zahájení provozu je možné, že PU laky z podlahy budou pouštět barvu – přebytečný pigment, a
to i při běžné údržbě a čištění. Tento jev je normální a není třeba se znepokojovat.
Na čištění podlahy doporučujeme použít čistící stroj (výběr ponecháváme na doporučení odborného
prodejce). Na čištění strojem se používají zásadně měkké pady. Do vody s čistícím prostředkem se nesmí
přidávat voskové emulze nebo jiné leštící přípravky!!!
Doporučená obuv: Sálová sportovní obuv označená „Non marking“.
Zakázaná obuv: Obuv s hroty a ostrými podpatky, kopačky, znečištěná obuv od venkovního používání.
POZOR! Tento typ podlahy není vhodný pro provozování kolečkových sportů (kolečkové brusle, kolová).
Nejčastější příčiny poškození podlahy: Proražení ostrým předmětem. (při provádění řemeslných prací
v tělocvičně doporučujeme podlahu nejdříve překrýt např. filcovým kobercem nebo kartónovým papírem.)
Při práci s lešením nebo žebříkem je nutné namáhaná místa podložit deskou min. 50x50 cm, opatřenou na
spodní straně gumovou deskou nebo kobercem).
Případné zašpinění syntetickou barvou okamžitě odstraňte hadříkem namočeným do technického benzínu a
místo pak důkladně vytřete suchým hadrem.
Tento typ podlahy nesmí přijít do dlouhodobého kontaktu s oleji a rozpouštědly.
Při jakýchkoliv závadách nebo poškozeních volejte neprodleně naši firmu, která zajistí odbornou opravu.
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