
Návod na údržbu –keramické obklady a dlažby 

 

Pravidelné a hlavně správné čištění je nezbytnou součástí péče o keramické obklady a dlažby. 

Vždy  je  při  čištění  postupovat  dle  návodu  výrobce,  uvedených  na  čistících prostředcích. 

Všeobecné doporučení – jakékoliv znečištění/skvrny nenechávejte příliš dlouho na podlaze, 

snažte se je vyčistit co nejdříve.  

Postavební úklid = první čistění po dokončení kladečských prací (důkladné vyčištění) 

Při postavebním úklidu je nutné pečlivě odstranit zbytky cementu nebo cementových spárovacích  

hmot  z keramických  obkladů a  dlažeb. Nepatrný  cementový povlak  na sebe  poutá  nečistoty  

a  kazí  tak  vzhled  keramiky. Nedostatečné  odstranění  těchto zbytků/nedostatečný postavební 

úklid brání budoucímu snadnému dennímu udržování čistoty podlahy/stěn. K postavebnímu úklidu 

doporučujeme profesionální čističe zbytků cementu–jsou vhodné  čistící  prostředky  s obsahem 

kyselin  (pH <6).  Nutno  je dodržet doporučené ředění, aby nedošlo např. k zesvětlení tmavých 

spárovacích hmot! Jsou-li na materiálu skvrny např. od silikonu nebo epoxidu, je nutné použít 

speciální čističe na epoxidové tmely a silikonové zbytky.  

 

Běžná, pravidelná údržba a čištění 

Běžná  údržba  se  provádí  zametením,  vysáváním  nebo  vytřením  vlhkým hadrem/mopem  za  

použití  vhodného  neutrální  čistícího  prostředku. Na  obklady  a dlažby nedoporučujeme používat 

jakékoliv abrasivní prostředky(písek). Použití těchto čističů  může  napáchat  nevratné  škody  na  

materiálech (poškrábání –zejména na dekoracích s dalšími vrstvami glazur apod.). V zátěžových 

prostorech  je velmi důležité instalovat tzv. čistící zóny, které se musí nacházet ve vstupech, 

abychom eliminovali výskyt abrasiv(kamínky, písek na botách apod.). 

Důkladné čištění 

Jedná  se  o  silné  znečištění,  které  bylo  naneseno  během  používání  dlažby  a  které nebylo 

možné odstranit při běžném čištění. Nejčastěji se používají pro odstraněných mastných zbytků na 

podlahách alkalické čistící prostředky (pH >8). Pro odstranění vápenatých usazenin z tvrdé vody 

doporučujeme kyselé čistící prostředky (pH  <  6). Kombinací  těchto  čističů dosáhneme 

odstranění  dlouhodobě  zanášené  špíny  na povrchu dlažeb.  

Čištění protiskluzných povrchů 

Protiskluzné povrchy  se  vyznačují  hrubší  strukturou  povrchu  nutnou  pro  splnění 

protiskluzných  vlastností. Protiskluzné  podlahy  je  třeba  pravidelně  čistit  podle charakteru 

znečištění. Jakékoli nečistoty, písek, mastný povrch, zbytky sněhu a ledu výrazně snižují 

protiskluzné charakteristiky povrchu dlaždic. Impregnace  dlažby usnadňuje  pravidelnou  údržbu  

a snižuje  spotřebu  čisticích prostředků. 

Aplikace- čištění většiny podlahových ploch se provádí ručně mopem/hadrem nebo podlahovým  

mycím  strojem. Další  vhodné  pomůcky  jsou  houbičky  s bílým  nebo červeným padem a 

mikrovlákna. Po skončení čištění se doporučuje plocha omýt čistou vodou. Při manipulaci s 

přípravkem je nezbytné používat ochranné pracovní pomůcky. Při  používání čistících  prostředků  



je vždy  nutno  dodržovat  návody  a  bezpečnostní předpisy výrobců. Zejména dbejte na ochranu 

zraku!  

Upozornění-u všech čistících prostředků  respektujte návod výrobce na obalech výrobků, 

dávkujte čistidla dle míry znečištění. Při nedodržení doporučené koncentrace může dojít k 

zesvětlení spáry. 

 


