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DOORMATS

To keep your floor in good condition, it is important to place non-rubber backed doormats at all entrances. Doing 
so prevents dirt or grit on your floor. These abrasive particles could damage the floor, causing scratches. Do not 
use rubber-backed mats, as long-lasting contact with rubber can cause permanent discolouration. Never place 
doormats on a wet floor.

SOFT WHEELS

Rolling office chairs, furniture legs, fitness appliances, etc. should be fitted with soft, non-rubber casters, to avoid 
permanent damage to your floor. Use a suitable desk mat.

FELT PADS

You should use felt pads or protective feet for items that contain rubber, such as chair legs, furniture legs, fitness 
appliances, etc.

1. PROTECTION

INITIAL CLEANING

First, remove all dirt and dust from the flooring with a brush or vacuum cleaner. Then clean with water and a  pH 
neutral appropriate cleaning agent, at least twice and until the water stays clean. We strongly recommend using 
the BerryAlloc Vinyl Planks cleaner. Any other cleaning product may contain agents that damage resilient floor 
surfaces. The coating of the top-layer renders a specific treatment after installation unnecessary.

REGULAR CLEANING INSTRUCTIONS

Vacuum or wet mop. When required, use a solution of clean water and a mild, pH-neutral detergent (BerryAlloc 
Vinyl Planks Cleaner). Do not flood the floor or leave a puddle of water on the floor. Rinse thoroughly and soak up 
residual water.

NB: if water is not removed carefully and is able to soak in for some time, it is possible that darker designs show 
some white discolouration. These sports will disappear within 24h. The floor can feel more slippery when it becomes 
wet. Spots, marks and spillages should be wiped up as soon as possible. Never use wax or varnish coating. Never 
use maintenance products that contain wax or oil. Never use a steam mop.

BERRYALLOC MAINTENANCE PRODUCTS

   

2. CLEANING

Cleaner

A special active cleaner for use on new floors immediately after installation and for the routine 
cleaning of floors factory-cured with a polyurethane finish as well as vinyl treated with PU Protect. 
Excellent dirt-binding properties, even in the case of fatty deposits. Causes no damage to the 
floor surface, does not cause greying (development of grey filming) and leaves no residues on 
the floor.

PU Protect

Matte polish for the initial protection of newly-laid/thoroughly cleaned floors and subsequent 
routine cleaning. When dry, it forms an anti-slip matte finish. Ideal for domestic use.

vinylové podlahyv

pokyny k péči a údržbě

1. OCHRANA

ROHOŽKY
Pokud chcete podlahu udržet v dobrém stavu, je vhodné ke všem vchodům umístit rohožky
bez pogumované spodní strany. Jen tak podlahu nepoškodí nebo nepoškrábou hrubé nečistoty.
Nepoužívejte rohožky se spodní pogumovanou stranou. Dlouhodobý kontakt s podlahou může způsobit trvalé 
následky (zbarvení podlahy). Rohožky nikdy nepokládejte na vlhkou podlahu.
 
MĚKKÁ KOLEČKA
Kancelářské židle s kolečky, nohy od nábytku, strojů určených na cvičení fitness atp. by měly mít měkká, 
nepogumovaná kolečka, aby nedošlo k dlouhodobému poškození podlahy. Pod stůl používejte vhodnou podložku.

PLSTĚNÉ PODLOŽKY
 Pod všechny nohy nábytku, židlí, fitness stroje apod., které obsahují gumu, vždy používejte ochranné
plstěné podložky.
 

2. ČIŠTĚNÍ
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ÚVODNÍ ČIŠTĚNÍ
 

Použijte vysavač nebo mokrý mop. Pokud třeba, používejte čistou vodu a jemný, pH neutrální, čisticí prostředek 
(BerryAlloc na vinylové podlahy). Nevylévejte na podlahu velké množství vody, aby nevznikaly loužičky. 
Přebytečnou vodu dokonale vysušte.
 
Pozn.: pokud voda není dostatečně vysušená včas, na tmavších podlahách se mohou objevit světlé skvrny,
které do 24 hodin zmizí. Mokrá podlaha může více klouzat. Skvrny, stopy nebo vlhké skvrny je třeba očistit co nejrychleji.
Nikdy nepoužívejte voskový nátěr nebo lak. Nikdy nepoužívejte prostředky pro údržbu, které vosk nebo lak obsahují. 
Nepoužívejte parní mop.

Nejprve koštětem nebo vysavačem z podlahy odstraňte všechen prach a hrubé nečistoty. Pak podlahu vytřete
vodou a vhodným, pH neutrálním čistícím prostředkem.  Podlahu vytřete nejméně dvakrát, dokud použitá voda není 
čistá. Rozhodně doporučujeme používat čistící prostředek na vinylové podlahy BerryAlloc. Jakékoli jiné čistící 
prostředky by mohly poškodit odolnou svrchní vrstvu podlahy. Svrchní vrstva podlahy po pokládce nevyžaduje
žádnou specifickou údržbu.
 
NÁVOD K PRAVIDELNÉ ÚDRŽBĚ

PROSTŘEDKY ÚDRŽBY BERRYALLOC

Čistič
 Speciální aktivní čistič lze použít na nové podlahy ihned po pokládce i na běžné čištění podlah továrně 
ošetřených polyuretanovou vrstvou nebo vinylových podlah ošetřených ochranným PU prostředkem.

PU ochrana
Matné leštidlo  na úvodní ochranu nově položené podlahy a následné běžné čištění. Po zaschnutí 
vytvoří na podlaze matnou neklouzavou vrstvu. Ideální na domácí použití.
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GENERAL MAINTENANCE PRODUCTS

• Must be PH neutral 
 If acidic: it may react with the floor and cause discoloration or odour nuisance
 If basic: it may cause discoloration
• No bleach or chlorinated compounds: it may cause discoloration
• No acetone: it may affect the protective layers
• Alcohol-based cleaners: ok to be used if compliant with the above guidelines

STAIN REMOVAL

1. Clean with a wet floor cloth and use a solution of BerryAlloc cleaning agent in water.
2. Do not leave any puddles of water on the floor (only moisten the floor).
3. Let the product work in for minimum 10 and maximum 15 minutes.
4. Clean with a brush in two different directions.
5. Finally clean with a wrung wet rag until the water is clean again.

Tip: when you are dealing with a particulardifficult stain, graffiti wipes might offer a solution. First, let the stain dry 
out. Then, use the wipes to clean the surface. After the stain is removed, rinse the floor with water to avoid leaving 
a greasy residue on the surface. Be careful not to leave any puddles of water on the floor.

PROSTŘEDKY BĚŽNÉ ÚDRŽBY

vinylové podlahy
pokyny k péči a údržbě

Musí být pH neutrální
pokud jsou kyselé: mohou s podlahou reagovat a způsobit změnu barvy nebo nepříjemný zápach
pokud jsou zásadité: může dojít ke změně zabarvení

Nesmí obsahovat bělidla nebo chlor: mohlo by dojít ke změně zabarvení
Nesmí obsahovat aceton: mohl by narušit ochranné vrstvy
Čistič na alkoholové bázi: je možné použít, pokud postupujte podle výše uvedených instrukcí

ODSTRANĚNÍ SKVRN

1. Čistěte mokrým hadrem na podlahu nebo použijte čistící prostředek BerryAlloc ve vodě.
2. Nenechávejte na podlaze loužičky vody (podlahu jen navlhčete).
3. Nechejte produkt působit nejméně 10 a nejvíce 15 minut.
4. Čistěte koštětem pohyby ze strany na stranu.
5. Nakonec použijte dobře vyždímaný vlhký hadr, dokud není použitá voda čistá.
 
Tip: pokud si potřebujete poradit s nějakou velmi odolnou skvrnou, můžete použít ubrousky na odstraňování graffiti.
Nejprve nechejte skvrnu zaschnout. Pak ubrousky očistěte povrch. Nakonec podlahu opláchněte vodou, aby na jejím 
povrchu nezůstaly žádné mastné skvrny. Na podlaze by neměly zůstávat mokré loužičky.




