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Pokyny pro ochranu a údržbu bambusové podlahy 

 

Bambusové podlahy, díky svým výborným fyzikálním vlastnostem, mají všechny předpoklady pro dlouhou 

životnost a odolnost proti opotřebení (vysoká tvrdost, ochrana povrchu nátěrovými hmotami aj.). Přesto je 

třeba při jejich ochraně a údržbě dodržovat následující zásady:  

 

1. Čistící zóny  

U bambusových podlah, které budou vystaveny vysoké zátěži, (ve vstupních halách, chodbách, komerčních 

prostorech atd.) instalujte čistící zóny, které ochrání jejich povrch před vnášením hrubých nečistot. Podlahy 

položené do komerčních prostor doporučujeme ještě ošetřit zátěžovým lakem. 

 

2. Odstraňování nečistot  

V rámci pravidelného úklidu je doporučeno odstraňovat nečistoty (písek, prach aj.) vysáváním (vysavačem 

opatřeným kartáčovým nástavcem!) nebo zametáním. Následně lze podlahu vytírat vlhkým, dobře 

vyždímaným, měkkým mopem nebo hadrem. Lázeň může obsahovat běžné neagresivní saponátové 

prostředky.  

 

3. Dodatečné čištění  

Pro další čištění lze bez obav používat prostředky určené pro tvrdé dřevěné podlahy, které neobsahují 

brusné částice ani vosk.  

 

4. Podlaha a tekutina  

Snažte se zabránit styku podlahy s velkým množstvím tekutiny. V případě, že k tomu dojde, podlahu ihned 

vytřete dosucha a nečistotu odstraňte.  

 

5. Zamezení extrémnímu lokálnímu zatížení  

Snažte se zamezit extrémnímu místnímu zatížení, vzniklému kombinací vysokého měrného tlaku a 

otáčivého pohybu. Nohy nábytku opatřete samolepícími plstěnými podložkami, vyvarujte se zatížení např. 

jehlovými podpatky nebo nábytkem s pojezdovými kolečky. Pod kolečkové židle umístěte ochranné 

podložky. Těžké kusy nábytku stěhujte velmi opatrně.  

 

6. Oprava poškozené podlahy  

Jestliže dojde k poškození podlahy, doporučujeme svěřit její opravu specializované firmě.  
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7. Teplota a vlhkost prostředí  

Je doporučeno podlahu udržovat v prostředí s relativní vlhkostí vzduchu 40 – 60 % a rozmezím teplot  

15 – 25 °C a vyvarovat se jejímu vystavení extrémním hodnotám těchto veličin nebo jejich razantní změně. V 

případě potřeby je nutno prostor opatřit větracím, topícím nebo zvlhčovacím zařízením.  

 

8. Spouštění podlahového vytápění  

U vybraných typů bambusových podlah, konstrukčně uzpůsobených pro pokládku na vytápěný podklad, je 

nutno dodržovat předepsaný pozvolný náběh výkonu topného okruhu. Je třeba vycházet z pokynů 

dodavatele topení pro vytápění dřevěných podlah. 


