
Návod na údržbu lakovaných 
parketových podlah v tělocvičnách a 
víceúčelových halách 
Technický list 

 

Aktualizace 2/2013.  Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze 
 

Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz,  e-mail: bonacr@bona.com 

                              tel. CZ: +420/ 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349  

Údržba 

 
DIN 18 032 – díl 2 “Haly na tělocvik a hry – směrnice pro plánování 
a stavbu” vyžaduje od podlah mimořádné sportovně-technické 
vlastnosti, kromě jiného snadnou údržbu, hygienu, bezpečnost 
(žádná poranění v důsledku uklouznutí / popálení), bezpečnosti při 
nášlapu a určité kluzné vlastnosti (koeficient tření). Tyto užitné 
vlastnosti jsou dosahovány pomocí odzkoušených, speciálně pro 
sportovní podlahy vyrobených laků a zůstávají zachovány díky 
řádnému čištění a údržbě.  
 
 
Důležité:  

Parketové a dřevěné podlahy nesmí být nikdy zaplaveny vodou, protože jinak mohou 
nastat škody v důsledku bobtnání dřeva. Proto je nutno obzvláště při čištění a údržbě 
pracovat velmi opatrně s vodou, i s výrobky, které ji obsahují. 
 
 
TĚLOCVIČNY 
 

Tělocvičny, které se převážně využívají ke sportovním účelům.  
 
Údržba: 
Údržba se provádí speciálními tekutými čistícími prostředky bez obsahu rozpouštědel, 
např, které se nanáší nezředěné rovnoměrně mycím strojem nebo speciálním mopem 
(Bona Freshen Up splňuje požadavky na součinitel smykového tření – střední hodnota 
za sucha i mokra – dle ČSN 74 4507 i zvýšené požadavky dle vyhlášky Ministerstva pro 
místní rozvoj č. 137 ze dne 9.6.1998).  
 
Údržbové čištění tělocvičen I.: 

Mopem, smetákem nebo výkonným vysavačem. Je-li potřeba, stírejte za vlhka, s 
přípravkem speciálního čistícího prostředku do mycí vody (Bona Remover v koncentraci 
dle návodu – 1 obsah uzávěru / 100 ml vody). 
  
Důkladné čištění tělocvičen: 
K důkladnému čištění se hodí speciální čistící prostředek Bona Remover bez obsahu 
rozpouštědel v koncentraci 1 ½ l vody. Po jeho použití se musí provést údržba, jak je 
psáno v bodu ”údržba”.  
 
Údžbové čištění tělocvičen II.  

 
Bona Sportive Cleaner (čistící prostředek) 

Koncentrovaný lehce alkalický čistící prostředek, specificky určený pro pravidelné 
čištění dřevěných sportovních podlah.  
 
Aplikace: 

Odstraňte prach / písek pomocí vysavače, mopu nebo jiné suché čistící metody. 
Vyhodnoťte stav podlahy a nařeďte přípravek Bona Sportive Cleaner podle potřeby. 
Nejvhodnější metodou je strojové čištění, využívající systém kartáčů / sušení nebo 
systém leštění. Používejte béžový leštící kotouč (pad) nebo podobný nástroj.  
 
Je důležité, aby množství vody, používané k čištění podlahy, bylo minimální.  
 
Ředění:  

- Normální čištění: 50 ml (5 odměrek) / 10 l vody 
- Velmi znečištěné podlahy: 100 ml (10 odměrek) / 10 l vody 
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Údržba 

Bona Sportive Cleaner Plus (čistící prostředek) 

Koncentrovaný alkalický čistící prostředek určený specificky k občasnému čištění 
dřevěných lakovaných sportovnách podlah, aby se odstranil nahromaděný tělesný pot 
(tuk) a další nečistoty. Může se také použít k bodovému čištění černých šmouh od bot a 
skvrn.  
 
Aplikace:  
Naneste rozředěný přípravek Bona Sportive Cleaner Plus rovnoměrně na podlahu 
pomocí mopu nebo podobného aplikátoru. Počkejte asi 5 minut, aby roztok mohl začít 
působit. Čištění proveďe pomocí vhodného čistícího stroje, s béžovým leštícím 
kotoučem (padem) nebo ekvivalentu. Odstraňte z povrchu veškeré volné nečistoty 
vysavačem, mopem, kartáčem apod. Nakonec plochu důkladně vyčistěte vodou.  
 

Množství vody, používané k čištění podlahy se musí udržovat na minimu. Je důležité, 
aby se veškeré zbytky nečistot z podlahové plochy odstranily.  
 
Odstraňování černých šmouh od bot / skvrn atd.:  

Naneste rozředěný přípravek Bona Sportive Cleaner Plus na postiženou oblast. Po 
několika minutách vytřete plochu čistým hadrem.  
 
Ředění: 

- Čištění: 1l / 5l vody 
- Odstraňování šmouh / skvrn: 1 odměrka / 100 ml vody 

 
VÍCEÚČELOVÉ HALY 

 
Jsou to haly, které převážně slouží k veřejným akcím. Zatímco pro sportovní účely dle 
DIN 18 032 se vyžadují neklouzavé podlahy s koeficientem smykového tření 0,4 – 0,6, 
u víceúčelových hal, ve kterých se často pořádají taneční a jiné akce, se často vyžaduje 
vyšší kluzná schopnost. Principálně se mohou tyto haly, které slouží převážně jako 
tělocvičny, čistit a udržovat jako víceúčelové haly.  
 
Předběžné ošetření pro taneční akce:  

Ke zlepšení kluzné schopnosti se na taneční plochu rozsypává a rovnoměrně 
smetákem nanáší kluzný prášek neobsahující mýdlo a vosk. Čištění probíhá tak, jak je 
psáno v bodu ”údržbové čištění”. Jako alternativní čištění víceúčelových hal je možná 
následující metoda níže.  
 
Údržbové čištění víceúčelových hal: 

Manuální  nebo strojní čištění je nutné provést když je to nutné - pro odstranění 
ulpělých nečistot. Použijte tekutý odstraňovač polišů Bona Remover (Bona Sportive 
Cleaner Plus) neobsahující rozpouštědla. Čistící prostředek naneste na podlahu, nechte 
krátce působit a vydrhněte nebo zpracujte čistícím strojem. Rozpuštěné nečistoty se 
odstraní v mokrém stavu mopem nebo vysavačem.  
 
Předběžná úprava před sportovním utkáním: 

Aby byla dosažena požadovaná protikluzová bezpečnost, je nezbytné provést čištění 
jak je psáno v bodu ”důkladné čištění”.  
 
Ostatní pokyny:  

Na nově nalakované parketové a dřevěné podlahy se nesmí 3 dny šlapat. Čím více se v 
následujících dnech podlaha šetří, tím delší je životnost laku. Plné zatížení se 
doporučuje až po 8 – 14 dnech.  
V prvních týdnech se musí podlaha čistit pouze nasucho a nemají se na ni pokládat 
žádné žíněnky. Tělocvičné nářadí a jiné těžké předměty ze zařízení umísťujte opatrně. 
Před prvním silnějším namáháním se provede ošetření. K ošetření náleží včasné 
přelakování dle DIN 18 356. 
Zachování hodnoty podlahy a zdraví lidí vyžaduje dodržení vyváženého klimatu 
místnosti (asi 20-22°C a 50-60% relativní vlhkosti vzduchu).  


