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Návod na údržbu a užívání lakovaných sportovních  

dřevěných podlah – systém JUNCKERS 
 
Tento návod je určen pro veškeré lakované sportovní podlahy, u kterých není krycí lak v takovém stavu opotřebení, kdy dochází 

k prošlapání až na dřevo a následnému černání dřeva. Tomuto systém ochrany podlahy Junckers není schopen zabránit. 
 

Systém obsahuje rovněž přípravek pro odstranění házenkářské kalafuny z povrchu podlahy. 
 
Údržba podlahy -  systém ochrany laku Junckers 
 
Při údržbě podlahy je možno využít uceleného systému údržby lakovaných sportovních podlah Junckers, který chrání 
lakovou vrstvu, upravuje kluznost laku a dodává podlaze svěží vzhled. 
 

Nově dokončená nebo doposud neošetřená podlaha se opatří základním nánosem ředěného přípravku 1:1 Junckers Sylva 
Sport Polish s vydatností cca 80-100 m

2 
/ l. Nanáší se vlhkým dobře vyždímaným hadrem nebo mopem. Po zaschnutí ( 20-30 

min.) je podlaha uživatelná. 
 
Přípravek Junckers Sylva Sport Polish vytváří na povrchu impregnační a protiskluzový film. 
 
Pravidelná ( denní, týdenní )  údržba 
Podlahu zametáme, vysáváme nebo stíráme vlhkým hadrem nebo mopem minimálně dvakrát denně ( v případě intenzivního 
provozu zvýšíme četnost úklidu ). Doporučujeme jedno setření mopem na sucho a jedno setření mopem na vlhko. Pouze 
pravidelnou denní údržbou odstraníme nanesené nečistoty - prach a písek. Pro úklid je možno použít rovněž antistatického 
smetáku.Při stírání na vlhko používáme minimální množství vody bez přídavku čisticích prostředků. 
Šmouhy od obuvi, nářadí, vosk  apod. neodstranitelné vodou můžeme vyčistit hadříkem  lehce namočeným do lihu nebo čističe 
( např. Sylva Sport Dissolver, u jiných čističů doporučujeme nejprve opatrně vyzkoušet, zda nezanechávají stopy na laku ). 
 
Jednou týdně se provádí důkladnější vyčištění pomocí vodního roztoku prostředku Junckers Sylva Sport Polish . Nanáší se 
vlhkým dobře vyždímaným hadrem nebo mopem. Poměr ředění 100 ml na 10 l vody , u silně znečištěných podlah je možno 
koncentraci zvýšit  nebo aplikovat prostředek častěji. Vydatnost cca 80-100 m

2
 / l roztoku. 

 
Periodická ( 2-3 měsíční ) údržba 
Důkladné vyčištění podlahy od běžných nečistot a čmouh jako u pravidelné údržby , setření podlahy vlhkým mopem ( je nutno 
odstranit kamínky a písek před použitím rotačního stroje ). 
Na znečištěnou podlahu  naneseme roztok přípravku Junckers Sylva Strip. Poměr ředění na 10 l vody o teplotě 25

o
C použijeme 

při pravidelném čištění ( 1x za měsíc ) 75 ml přípravku, při nepravidelném čištění nebo silně znečištěné podlaze  250 ml 
přípravku.  
Přípravek se nanáší vlhkým hadrem,mopem nebo je možno použít čisticí stroj. 
Čisticí roztok odstraníme čistou vodou. Opakujeme do té doby, dokud zůstávají na podlaze zbytky poliše. 
 
Následně provedeme opětovné ošetření ředěným přípravkem Junckers Sylva Sport Polish. 
 
Dlouhodobá ( 3-7 letá) údržba  
Po přibližně 5 letech doporučujeme podlahu důkladně vyčistit, odmastit , zapravit případně vzniklé rýhy a po jemném 
nabroušení přelakovat. 
V případě, že je podlaha opotřebovaná až na dřevo nebo je značně poničená ( rýhy apod.) a nebo chceme-li,aby podlaha 
vypadala opět jako nová , provedeme celoplošné zbroušení laku s vybroušením a zapravením  poruch s následným kompletním 
lakováním. 
 

Konkrétní charakter údržby podlahy je vždy odvislý od intenzity zatížení a vlastností použitého laku. 
Pečlivou denní údržbou je možno dlouhodobě zajistit pěkný vzhled podlahy a prodloužit intervaly dlouhodobé údržby. 
 

Doporučujeme instalovat u vstupů na plochu čistící zóny v délce minimálně dvou kroků a tyto pravidelně čistit. 
Na údržbu používat vždy minimální množství vody a veškeré zbytky ihned z podlahy odstranit. 

 
Veškeré sportovní vybavení umísťované na podlaze musí být opatřeno např.filcovými podložkami, aby se zabránilo 

poškrábání podlahy ostrými hranami. 

 
Používejte pouze halovou obuv se světlou podešví-NON MARKING. 

 
Při poškozením podlahy se vždy obracejte na realizační firmu.  V případě nejasností nebo potřeby dalších informací 
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Provozní podmínky: 
Topení a ventilace 

Během prvních 18 až 24 měsíců užívání podlahy může být nezbytné používání ventilace poměrně často v důsledku vysušování 
zabudované vlhkosti stavby. Relativní vlhkost vzduchu by se neměla příliš odchylovat od rozmezí  35 –55 %. Nízká relativní 
vlhkost může být redukována snižováním teploty přes noc a minimalizaci přísunu čerstvého suchého vzduchu.  
 
Léto:  Minimalizovat přísun čerstvého vzduchu přes den. V případě nezbytnosti vzduch vyměňujte v noci.  
 
Jaro, Podzim, Zima:  Větrejte pouze za účelem přísunu čerstvého vzduchu, přibližně 5-10%  v intervalu 6 – 8 hodin denně a 

v závislosti na provozovaných aktivitách. Po zbytek dne vzduch recirkulujte, případně dohřívejte.  
 
Přípustné zatížení  

Bodové zatížení – např. nohy stolů s plochou o min. průměru 25 mm nebo čtvercové 25x25 mm, maximálně 250 kg na bod. 
Trampolíny by měly být opatřeny podložkami na rozložení tlaku na plochu min. 20x20 cm.  
Valivé zatížení – (např. kolečka, automobily, lešení) 

Plná pryžová kola      vzduchem huštěná kola 
Min. šířka 50 mm       min šířka 70 mm  
Minimální průměr 100 mm                  min průměr 130 mm 
Tvrdost pryže max 70stupňů tvrdosti A                max. zatížení na kolo 250 kg 

Nikdy nepoužívejte nylonová nebo kovová kolečka  nebo podobně tvrdá kolečka bez ochranného pláště. Náklad se zatížením 
by měl být posouván opatrně. Pokud převyšuje povolené zatížení, měla by podlaha být pokryta vyztužovací podložkou, např. 22 
mm překližka. 
 
Plošné zatížení 
Pokud bude hmotnost rozložena pomocí např. ocelového plechu jako podložky s šířkou větší než je maximální rozteč trámků 
pod podlahou , pak kapacita zatížení podlahy závisí na provedení roštu.  
 
 
 

Za uživatele byl seznámen a pokynům porozuměl : 
 

 
 
 
 
Dovozce výrobků Junckers: 
 
Pro Floor Systems a.s., Čsl. Armády 808/43b, CZ-79401 Krnov, IČ: 28630661, DIČ: CZ28630661 
Společnost zapsána u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4320, tel: +420 554 611 145, mob: +420 725 311 923  
fax: +420 554 610 848, e-mail: info@junckers.cz,  www.junckers.cz     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Pro Floor Systems a.s. 
Čsl. Armády 808/43b, CZ-79401 Krnov 
IČ: 28630661, DIČ: CZ28630661 
Společnost zapsána u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4320 
tel: +420 554 611 146 
fax: +420 554 610 848   
e-mail: info@junckers.cz  
www.junckers.cz   

 

3 

 
 
 
 
Kalkulace nákladů na údržbu systém ochrany laku Junckers: 

 

Příklad nákladů na ošetření v intervalu 1 měsíc plocha 1000 m2

cena za 1l balení cena za 1l balení cena za 1l balení

Junckers Sylva Sport Polish 1l 276,00 Kč        5l 10l

Junckers Sylva Strip 216,00 Kč    1l 5l 10l

Junckers Sylva Sport Dissolver-koncentrát H2O 5l 258,00 Kč    10l

Mop 100 cm s návlekem na suché a vlhké stírání 1 158,00 Kč     kpl

Ceny jsou uvedeny vč.DPH 20%.

Prvotní ošetření - ředěný 1:1  Junckers Sylva Sport Polish

1000 m2 180 m2/l 5,56 l 276,00 Kč    Kč/l 1 533,33 Kč     

Měsíční interval čištění

1.Týden ošetření - ředěný Junckers Sylva Sport Polish - 100 ml přípravku na 10 l vody

1000 m2 9000 m2/l 0,11 l 276,00 Kč    Kč/l 30,67 Kč          

2. Týden ošetření - ředěný Junckers Sylva Sport Polish - 100 ml přípravku na 10 l vody

1000 m2 9000 m2/l 0,11 l 276,00 Kč    Kč/l 30,67 Kč          

3. Týden ošetření - ředěný Junckers Sylva Sport Polish - 100 ml přípravku na 10 l vody

1000 m2 9000 m2/l 0,11 l 276,00 Kč    Kč/l 30,67 Kč          

4. Týden - měsíční čištění - ředěný Junckers Sylva Strip - 75 ml přípravku na 10 l vody 

1000 m2 12000 m2/l 0,08 l 216,00 Kč    Kč/l 18,00 Kč          

4.Týden ošetření - ředěný Junckers Sylva Sport Polish - 100 ml přípravku na 10 l vody

1000 m2 9000 m2/l 0,11 l 276,00 Kč    Kč/l 30,67 Kč          

Náklady celkem na ošetření podlahy za 1 měsíc 140,67 Kč         
 
Kalkulace nákladů je pouze orientační,  údržba vždy závisí na intenzitě využití sportovní plochy a požadavků uživatele na její 
čistotu. Poměry ředění a četnost údržby  je možno upravovat dle návodu na údržbu v závislosti na konkrétních podmínkách. 
 


