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Pokyny k péči
1

V případě prachu a usazenin
stačí, když povrch podlahové
lišty vyčistíte lehce
navlhčenou utěrkou.

2

Je možno použít běžné
prostředky na mytí podlah
s vodou. V tomto případě je
nutno přesně dodržovat
návody na dávkování
příslušných čističů. Špatné
dávkování může způsobit
poškození podlahové krytiny a podlahové lišty. Nesmí
být používána rozpouštědla,
čističe obsahující rozpouštědla nebo čističe s leptavými
složkami.

3

Použití čisticích a dezinfekčních prostředků například
s komponenty na bázi alkoholu
či podobnými alkoholu na
potištěné povrchy s dekorem
se nedoporučuje, příp. je třeba
jej otestovat na povrchu vzorku.

4

Podlahové lišty s jádrem
nesmí být čištěny abrazivními
prostředky a materiály
s drsným, tvrdým povrchem,
jako jsou například drsné
houby, kartáče nebo utěrky
z mikrovláken.

5

Je nutno se vyvarovat silného
mechanického namáhání
kartáči a třením na sucho.

Informace od profesionála:
6

7

Lišty je možno otírat pouze
po navlhčení rozprašovačem,
neomývejte parními čističi.
Mokro na podlaze okamžitě
odstraňte.
Cizí látky, které se na
podlahové liště usadí při
ostatních stavebních pracích,
jako například barva, laky,
základové nátěry atd. mohou
poškodit a změnit povrch.
Je nutno realizovat
odpovídající opatření na
ochranu před neúmyslným
znečištěním namontovaných
proﬁlů.

Při správné péči jsou podlahové lišty
s jádrem Döllken mimořádně robustní
a vyznačují se dlouhou životností.
Opláštěné dřevěné jádro nabízí chráněný
a snadno čistitelný povrch. Lišta
si zachovává stabilní tvar a dekory
neztrácej svou krásu.
Další tipy a triky naleznete
v našich videonávodech
k pokládce na adrese
www.doellken-weimar.de,
v aplikaci Doellken nebo
na YouTube.

Máte k produktu dotazy nebo potřebujete tipy od našich
profesionálů? Pak nás jednoduše kontaktujte:
Horká linka: +420 251 627 298, přes naši aplikaci
nebo na adrese www.doellken-proﬁles.com

KA!
NOVIN

Nové videonávody pro zpracování
na adrese www.doellken-proﬁles.com,
v aplikaci Doellken nebo na YouTube.
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