
Návod pro čištění & péči
Návod a doporučení pro údržbu Semmelrock dlažby a dlaždic
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Koupí produktů společnosti Semmelrock pro pokládku

terasy nebo dlážděné plochy jste vytvořili ten nejlepší

předpoklad pro zachování krásného vzhledu povrchu co

nejdéle. V průběhu času však může být vzhled dlažeb-

ních prvků a desek narušen znečištěním a skvrnami vli-

vem povětrnostních podmínek, padajícího listí, hlíny,

červeného vína, ovoce či mechu. 

Na následujících stránkách jsme ve spolupráci s naším

partnerem a expertem na čištění, firmou Finalit, připra-

vili celou řadu doporučení, tipů a triků pro čištění nej-

častějších typů skvrn. V neposlední řadě rovněž uvá-

díme důležité rady a postupy pro řádnou péči, čištění a

ochranu vašich dlaždic a dlažebních desek. 

Dlouhodobá 
krása dlážděných
povrchů

Dobré vědět
Pro skvrny na betonovém povrchu platí totéž jako pro skvrny na textilu: čím déle je pro-

dukt vystaven znečištění, tím hůře se skvrny odstraňují. Mastnotu z grilu, červené víno

vylité během oslavy na zahradě, hlínu z pracovních bot nebo tlející listí (příčinou skvrn

jsou chemické a organické reakce vyvolané kyselinou tříslovou obsaženou v zetlelém listí

či červeném vínu) lze při velmi krátkém působení většinou odstranit jednoduše pomocí

vody a základního a zásaditého čističe (např. Finalit č. 1). 

Pokud chcete účinně zamezit poškození povrchu, je tedy rozhodující odstranit

veškeré nečistoty co nejdříve, ideálně okamžitě po jejich vzniku. 

Můžu čistit celoročně?

Pro zajištění optimálního výsledku čištění doporučujeme používat čisticí a

impregnační produkty Finalit při venkovních teplotách alespoň 10° (použití při

nižších teplotách je možné, ale méně účinné). Nedoporučujeme provádět čištění v

případě deště nebo extrémně vysokých teplot. Z hlediska běžné každoroční údržby je

nejvhodnější období pro čištění jaro. 

Při používání veškerých čisticích a impregnačních produktů

Finalit, prosím, vždy dodržujte návod k použití a bezpeč-

nostní pokyny výrobce. Informace pro konkrétní produkt

zpravidla naleznete na obalu nebo příbalovém letáku

daného produktu či v bezpečnostních a technických listech.

Před použitím produktu důrazně doporučujeme nejprve

odzkoušet účinky na nepříliš viditelném místě a používat

při práci ochranné pomůcky (rukavice, brýle / ochranu očí). 

Předpokladem pro úspěšné čištění je odborně provedená

pokládka betonových dlažeb a dlaždic v souladu s naším

návodem a pokyny k použití stejně jako příslušnými práv-

ními a technickými předpisy a pravidly.  

Obecná rada

?
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V tabulce není 
uvedená impregnace

Níže uvedená tabulka Vám pomůže vybrat ten správný produkt Finalit pro konkrétní typ skvrn na vaší betonové

dlažbě nebo dlaždici. Na následujících stránkách vám rovněž přinášíme pokyny výrobce pro použití.  

3 doporučený čisticí prostředek Finalit

druh skvrny Finalit
č. 4

Finalit
č. 8

Finalit
č. 9

Finalit
č. 10

Finalit
č. 11

Finalit
č. 1

Neutralizace

Návod pro
použití krok
za krokem 
viz strana

běžné znečištění, 
základní čištění strana 5

hlína, zemina, jíl, 
skvrny od dřeva strana 6

listí, květiny, ovoce, 
bobuloviny, skvrny od trávy strana 7

řasy, mech, plíseň, měděnka strana 8

káva, čaj, ocet, červené víno,
kečup, hořčice strana 9

cigarety, karton strana 10

olej, mastnoty, tuk, vosk strana 11

výkvěty, zbytky cementu strana 12

rez, měděná patina strana 13

Čistič Neutralizace

Nejdůležitější zásady 
pro čistý povrch

Pro odstranění znečištění, špíny a suti je ideální měkké

koště nebo smeták (v žádném případě kovový) a čistá voda.   

Krok 1: 

Důležité: K odstranění suchého listí, zeminy a prachu

používejte smetáky s jemnými vlákny (například koňská

žíně). Nepoužívejte kovové nářadí jako např. hrábě či

nářadí s ocelovou čepelí, v opačném případě může dojít k

mechanickému poškození povrchu. 

Pokud se znečištění nedaří odstranit, použijte nejprve zásaditý čistič Finalit č. 1 Intenzivní čistič (podrobnější popis je uve-

den na straně 5). K odstranění skvrn použijte smeták nebo kartáč a poté ošetřené místo opláchněte čistou vodou. Nepouží-

vejte parní a vysokotlaké čističe! Dbejte na to, abyste při čištění nepoškodili nebo úplně neodstranili spárovací hmotu. 

Krok 2: 

V případě obtížně odstranitelných skvrn doporučujeme použít speciální čističe. Běžné prostředky pro úklid domácností

nejsou pro čištění betonových ploch vhodné, protože často obsahují voskové nebo mýdlové látky, které mají tendenci

vytvářet samostatnou vrstvu a snižují tak protiskluzové vlastnosti. Z tohoto důvodu doporučujeme pro čištění a péči beto-

nových produktů používat speciální a testované produkty společnosti Finalit.   

Krok 3: 

Produkty společnosti Semmelrock s ozna-

čením Protect® Plus jsou impregnovány

již během výrobního procesu. Tato vysoce

efektivní ochrana povrchu jednak zvyšuje

odolnost povrchu proti zašpinění a zároveň usnadňuje

čištění. Za předpokladu včasného odstranění nečistot

lze většinu skvrn odstranit s použitím vody (a Finalitu č. 1

Intenzivní čistič).

Důležité: vždy čistěte co nejdříve – delší doba půso-

bení, zejména v případě oleje nebo benzínu, může způ-

sobit zatvrzelé skvrny! Pokud by se oproti očekávání

stalo, že se vám na površích opatřených touto povrcho-

vou ochranu nepodaří všechny skvrny odstranit,

obraťte se prosím na specializovanou firmu, která

pokládku prováděla, nebo kontaktuje zákaznické oddě-

lení společnosti Semmelrock.

Proč je důležité použít čistič Finalit č. 1 po aplikaci jiných produktů značky Finalit?

Většina speciálních čističů je kyselá – jedná se o základní předpoklad pro dosažení

potřebného čisticího účinku. Kyseliny však nelze jednoduše spláchnout vodou, a to ani

při použití velkého množství, a proto je nutná jejich neutralizace zásaditým prostředkem.

V opačném případě by působení kyselin bylo trvalé a vedlo k vytváření výkvětů uvnitř nebo na

povrchu. Finalit č. 1 je zásaditá tekutina (zvyšující PH faktor) a používá se pro neutralizaci

povrchu po čištění. 

?
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Pro každoroční údržbu a základní čištění betonových dlažeb a dlaždic doporučujeme

použít Finalit č. 1 Intenzivní čistič. 

                             1.  Podle míry znečištění lze Finalit č. 1 zředit vodou až do poměru 1:20.

                             2.  Naneste naředěný produkt na povrch a vmasírujte kartáčem.

                             3.  Nechte působit 5 až 10 minut.

                             4.  Důkladně opláchněte vodou.

Potřebné produkty:

Finalit č. 1 Intenzivní čistič

• pro základní čištění znečištěných povrchů

• odstraňuje skvrny např. od kávy, marmelády, vína, oleje, plísně, cementu 

• NEUTRALIZACE PRO VŠECHNY KYSELÉ ČISTIČE

Pro produkty se speciální ochrannou Semmelrock Protect® nebo Semmelrock Protect® Plus platí: pokud by skvrny oproti očekávání zůstaly viditelné i po
ošetření, obraťte se prosím na specializovanou firmu, která pokládku prováděla, nebo kontaktuje zákaznické oddělení společnosti Semmelrock.  

... běžného znečištění povrchu?Jak se zbavit skvrn od … 

č.1

1:20

5-10
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... hlíny, humusu, 
jílu a dřeva?

Potřebné produkty:

Finalit č. 4 Odstraňovač žlutých skvrn

• pro skvrny od dřeva, kartonu, lepenky, listí, tříslovin, bobulovin, 

trávy, ovocných kyselin, čaje a cigaret 

• odstranění disperzních výkvětů, odstranění skvrn od spárovacích

hmot s umělohmotnou složkou

• pro všechny organické skvrny 

Pro produkty se speciální ochrannou Semmelrock Protect® nebo Semmelrock Protect® Plus platí: pokud by skvrny oproti očekávání zůstaly viditelné i po
ošetření, obraťte se prosím na specializovanou firmu, která pokládku prováděla, nebo kontaktuje zákaznické oddělení společnosti Semmelrock.  

Tip pro hůře odstranitelné skvrny:

Pokud se skvrny nepodaří odstranit napoprvé, vyčistěte povrch pomocí Finalitu č. 4 

ještě jednou a prodlužte dobu působení. Nezapomeňte povrch následně neutralizovat. 

... listí, květin, bobulovin, 
ovoce a trávy?

6

Pro produkty se speciální ochrannou Semmelrock Protect® nebo Semmelrock Protect® Plus platí: pokud by skvrny oproti očekávání zůstaly viditelné i po
ošetření, obraťte se prosím na specializovanou firmu, která pokládku prováděla, nebo kontaktuje zákaznické oddělení společnosti Semmelrock.  

Finalit č. 1 Intenzivní čistič

neutralizace pro všechny kyselé čističe

Potřebné produkty:

Finalit č. 4 Odstraňovač žlutých skvrn

• pro skvrny od dřeva, kartonu, lepenky, listí, taninů, bobulovin, trávy,

ovocných kyselin, čaje a cigaret 

• odstranění disperzních výkvětů, odstranění skvrn od spárovacích 

hmot s umělohmotnou složkou

• pro všechny organické skvrny

Finalit č. 1 Intenzivní čistič

neutralizace pro všechny kyselé čističe

Tip pro hůře odstranitelné skvrny:

Pokud se skvrny nepodaří odstranit napoprvé, vyčistěte povrch pomocí Finalitu č. 4

ještě jednou a prodlužte dobu působení. Nezapomeňte povrch následně neutralizovat. 

Žluté skvrny způsobené organickými materiály a tříslovinami jako jsou humus, jíl nebo dřevo lze ošetřit pomocí Finalitu

č. 4 Odstraňovač žlutých skvrn (před použitím doporučujeme nejprve odzkoušet na nepříliš viditelném místě). 

                             1.  Povrch nejprve navlhčete vodou.

                             2.  V závislosti na míře znečištění zřeďte Finalit č. 4 vodou až do poměru 1:5.

                             3.  Ošetřete skvrny větším množstvím zředěného Finalitu č. 4, jemně vmasírujte pomocí kartáče a nechte
působit 5 až 10 minut.

                             4.  Důkladně opláchněte vodou.

                             5.  Neutralizujte – naneste Finalit č. 1 zředěný v poměru 1:20 a nechte působit 5 až 10 minut.

                             6.  Opět důkladně opláchněte vodou. 

                             7.  V případě silně savých povrchů doporučujeme neutralizaci opakovat 3-5x. 

Zahradní vegetace (rostliny a květiny) se přirozeně mění podle ročních období. Padající listí, tlející květiny, zralé ovoce a

bobule či posečená tráva mohou na dlažbách a dlaždicích zanechat skvrny. Pro odstranění těchto skvrn doporučujeme

Finalit č. 4 Odstraňovač žlutých skvrn (před použitím doporučujeme nejprve odzkoušet na nepříliš viditelném místě).

                             1.  Povrch nejprve navlhčete vodou. 

                             2.  V závislosti na míře znečištění zřeďte Finalit č. 4 vodou až do poměru 1:5

                             3.  Ošetřete skvrny větším množstvím zředěného Finalitu č. 4, jemně vmasírujte pomocí kartáče a nechte
5 až 10 minut působit. 

                             4.  Důkladně opláchněte vodou. 

                             5.  Neutralizujte – naneste Finalit č. 1 zředěný v poměru 1:20 a nechte 5 až 10 minut působit.

                             6.  Opět důkladně opláchněte vodou. 

                             7.  V případě silně savých povrchů doporučujeme neutralizaci opakovat 3-5x.

+ +

č.1

1:20

5-10 5-10č.4

1:5

č.1

1:20

5-10 5-10č.4

1:5

ČIŠTĚNÍČIŠTĚNÍ

! !
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K výskytu řas, mechů, plísní a měděnky dochází zejména tehdy, pokud se dlažby a dlaždice nachází ve stinných a vlhkých

částech zahrady či pod stromy. V případě čištění pouze vodou se řasy po 2 až 3 týdnech znovu objeví, avšak se zvýšenou

intenzitou. Finalit č. 10 Odstraňovač řas a mechu hubí rovněž zárodky řas a zabraňuje tak jejich rychlému množení.

(Před použitím doporučujeme nejprve odzkoušet na nepříliš viditelném místě).

                             1.  Povrch nejprve navlhčete vodou. 

                             2.  V závislosti na míře znečištění zřeďte Finalit č. 10 vodou až do poměru 1:5.

                             3.  Aplikujte pomocí rozprašovače nebo malířského válečku přímo na povrch a vmasírujte kartáčem. 

                             4.  Nechte působit 2 až 12 hodin, ideálně přes noc.

                             5.  Důkladně opláchněte vodou. 

                             6.  Neutralizujte – naneste Finalit č. 1 zředěný v poměru 1:20 a nechte působit 5 až 10 minut.

                             7.  Opět důkladně opláchněte vodou. 

Potřebné produkty:

Finalit č. 10 Odstraňovač řas a mechu

• odstraňuje řasy, mech, plísně a měděnku

• vysoké dezinfekční vlastnosti

• hubí rovněž zárodky a plesniviny

Pro produkty se speciální ochrannou Semmelrock Protect® nebo Semmelrock Protect® Plus platí: pokud by skvrny oproti očekávání zůstaly viditelné i po
ošetření, obraťte se prosím na specializovanou firmu, která pokládku prováděla, nebo kontaktuje zákaznické oddělení společnosti Semmelrock.  

8

Mastné skvrny a skvrny od oleje a tučných potravin (například mléko) lze emulgovat pomocí Finalitu č. 1

Intenzivní čistič (dojde k rozštěpení tuků). V závislosti na míře znečištění nechte působit 1 až 12 hodin.

Pokud mastnota pronikla hlouběji do povrchu nebo se jedná o starou skvrnu, použijte Finalit č. 11 Odstra-

ňovač tuku a vosku (viz strana 11).

Potřebné produkty:

Finalit č. 1 Intenzivní čistič

• pro základní čištění znečištěných povrchů

• odstraňuje skvrny, zbytky cementu, mastnotu, plísně 

• NEUTRALIZACE PRO VŠECHNY KYSELÉ ČISTIČE

Pro produkty se speciální ochrannou Semmelrock Protect® nebo Semmelrock Protect® Plus platí: pokud by skvrny oproti očekávání zůstaly viditelné i po
ošetření, obraťte se prosím na specializovanou firmu, která pokládku prováděla, nebo kontaktuje zákaznické oddělení společnosti Semmelrock.  

... řas, mechu, plísní 
a měděnky?

... kávy, čaje, octa, kečupu 
nebo červeného vína?

Rozlitou kávu, čaj, červené víno nebo mléko se snažte odstranit co nejdříve pomocí hadru nebo papírového ubrousku.

V případě zaschlých skvrn od nápojů a zbytků jídla (např. víno, mléko, ocet, kečup, hořčice, pivo, marmeláda atd.) doporu-

čujeme použít Finalit č. 1 Intenzivní čistič.   

                             1.  Povrch nejprve navlhčete vodou. 

                             2.  Podle míry znečištění lze Finalit č. 1 zředit vodou až do poměru 1:20.

                             3.  Naneste naředěný produkt na povrch a vmasírujte kartáčem. 

                             4.  Nechte působit 5 až 10 minut.

                             5.  Důkladně opláchněte vodou. 

+ Finalit č. 1 Intenzivní čistič

neutralizace pro všechny kyselé čističe

č.1

1:20

5-10č.1

1:20

2-12hč.10

1:5

5-10

ČIŠTĚNÍČIŠTĚNÍ

Tip pro hůře odstranitelné skvrny:

V případě silného znečištění: pro vyhubení veškerých existujících hub či plísní ošetřete příslušnou plochu

dvakrát pomocí Finalitu č. 10, a to s odstupem 12 hodin. Nezapomeňte provést následnou neutralizaci

popsanou v krocích 6 a 7.

Tip pro hůře odstranitelné skvrny:

V případě odolných skvrn od červeného vína použijte Finalit č. 1 v neředěné podobě a ošetřené místo

přikryjte fólií. Nechte působit 1 až 12 hodin. Poté důkladně opláchněte vodou.

!

!
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… oleje, mastnot, 
tuku nebo vosku?

10

Tip pro hůře odstranitelné skvrny: V případě odolných skvrn doporučujeme použít nejprve Finalit č. 1

Intenzivní čistič, přikrýt ošetřené místo fólií a nechat působit přes noc. Poté důkladně opláchněte vodou a

použijte Finalit č. 11. V případě silného znečištění může být nutné postup vícekrát opakovat. 

Upozornění! Finalit č. 11 Odstraňovač tuku a vosku uvolňuje rozpouštědlové výpary. Vypněte elektronické

přístroje a nepoužívejte čistič v blízkosti ohně. Zajistěte přívod čerstvého vzduchu do uzavřených místností

a nezapalujte cigarety. 

Potřebné produkty:

Finalit č. 4 Odstraňovač žlutých skvrn

• pro skvrny od dřeva, kartonu, lepenky, listí, taninů, bobulovin, 

trávy, ovocných kyselin, čaje a cigaret 

• odstranění disperzních výkvětů, odstranění skvrn od spárovacích 

hmot s umělohmotnou složkou

• pro všechny organické skvrny

Pro produkty se speciální ochrannou Semmelrock Protect® nebo Semmelrock Protect® Plus platí: pokud by skvrny oproti očekávání zůstaly viditelné i po
ošetření, obraťte se prosím na specializovanou firmu, která pokládku prováděla, nebo kontaktuje zákaznické oddělení společnosti Semmelrock.  

Finalit č. 1 Intenzivní čistič

neutralizace pro všechny kyselé čističe

Pro produkty se speciální ochrannou Semmelrock Protect® nebo Semmelrock Protect® Plus platí: pokud by skvrny oproti očekávání zůstaly viditelné i po
ošetření, obraťte se prosím na specializovanou firmu, která pokládku prováděla, nebo kontaktuje zákaznické oddělení společnosti Semmelrock.  

Potřebné produkty:

Finalit č. 11 Odstraňovač tuku a vosku

• odstraňuje skvrny od mastnot, oleje, mléka a tučného jídla  

• odstraňuje skvrny od vosku

• odstraňuje mastné usazeniny na silikonových spojích

Finalit č. 1 Intenzivní čistič

neutralizace pro všechny kyselé čističe

… cigaret nebo kartonu

Pokud je skvrna ještě čerstvá, pokuste se ji co nejrychleji nasát do papírové utěrky. Skvrnu nestírejte, dostala by se tak pouze

hlouběji pod povrch a ještě více se rozšířila. V případě skvrn, které nebyly odstraněny ihned a pronikly pod povrch, použijte

Finalit č. 11 Odstraňovač tuku a vosku. (Před použitím doporučujeme nejprve odzkoušet na nepříliš viditelném místě).   

                             1.  Aplikujte Finalit č. 11 v neředěné podobě. Před použitím řádně protřepejte!

                             2.  Naneste stěrkou vrstvu o tloušťce nože na ošetřované místo.

                             3.  Nechte působit cca 30 minut. Produkt po zrhuba 15 minutách změní podobu na bílý prášek.

                             4.  Smeťte prášek z povrchu.

                             5.  Ošetřete čištěný povrch Finalitem č. 1 Intenzivní čistič (zředěný vodou v poměru 1:20).

                             6.  Nechte působit 5 až 10 minut. 

                             7.  Důkladně opláchněte vodou. 

Žluté skvrny od cigaretových nedopalků nebo vlhkého kartonu jsou způsobeny tříslovinami. Pro ošetření se hodí Finalit

č. 4 Odstraňovač žlutých skvrn. (Před použitím doporučujeme nejprve odzkoušet na nepříliš viditelném místě).

                             1.  Povrch nejprve navlhčete vodou. 

                             2.  V závislosti na míře znečištění zřeďte Finalit č. 4 vodou až do poměru 1:5.

                             3.  Ošetřete skvrny větším množstvím zředěného Finalitu č. 4, jemně vmasírujte pomocí kartáče a nechte
působit 5 až 10 minut. 

                             4.  Důkladně opláchněte vodou. 

                             5.  Neutralizujte – naneste Finalit č. 1 zředěný v poměru 1:20 a nechte působit 5 až 10 minut.

                             6.  Opět důkladně opláchněte vodou. 

                             7.  V případě silně savých povrchů doporučujeme neutralizaci opakovat 3-5x.

+ +

č.1

1:20

5-10 5-10č.4

1:5

č.1

1:20

č.11

neředěný

5-10

ČIŠTĚNÍČIŠTĚNÍ

Tip pro hůře odstranitelné skvrny:

Pokud se skvrny nepodaří odstranit napoprvé, vyčistěte povrch pomocí Finalitu č. 4

ještě jednou a prodlužte dobu působení. Nezapomeňte povrch následně neutralizovat. ! !
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… výkvětů a zbytků 
cementu?

U bílých teček nebo světle šedých závojů, které se mohou objevit na povrchu betonových produktů, se jedná o takzvané

vápenné výkvěty. Jedná se o přirozený jev, který nemá dopad na kvalitu nebo užitné vlastnosti produktu. Za standardních

povětrnostních podmínek se intenzita výkvětů v průběhu času snižuje. Pro obnovení původního vzhledu povrchu a omezení

výskytu výkvětů doporučujeme použít Finalit č. 9 Odstraňovač vápenných a cementových povlaků. (Před použitím doporuču-

jeme nejprve odzkoušet na nepříliš viditelném místě).         

                             1.  Povrch nejprve navlhčete vodou. 

                             2.  V závislosti na míře znečištění zřeďte Finalit č. 9 vodou až do poměru 1:5.

                             3.  Aplikujte na povrch a vmasírujte kartáčem nebo jednokotoučovým strojem. 

                             4.  V závislosti na míře znečištění nechte působit 5 až 60 minut.

                             5.  Důkladně opláchněte vodou. 

                             6.  Neutralizujte – naneste Finalit č. 1 zředěný v poměru 1:20 a nechte působit 5 až 10 minut (v případě silně
savých povrchů doporučujeme neutralizaci opakovat 3-5x).

                             7.  Opět důkladně opláchněte vodou. 

                             8.  V případě odolných výkvětů postup opakujte se zvýšenou dobou působení nebo aplikujte Finalit č. 9 v
neředěné podobě. 

Tip pro hůře odstranitelné skvrny:

V případě odolných výkvětů postup zopakujte a nechte Finalit č. 9 působit déle nebo jej použijte v neředěné

podobě. Nezapomeňte povrch na závěr neutralizovat!

Upozornění! Finalit č. 9 může poleptat měkké povrchy. Před použitím doporučujeme nejprve odzkoušet na

menší části povrchu. Kovové části musí být zakryty.  

... rzi?

12

Tip pro hůře odstranitelné skvrny: V případě odolných skvrn od rzi či skvrn, které se nachází hlouběji pod

povrchem, použijte Finalit č. 8 v neředěné podobě pomocí kartáče nebo malířského štětečku a ošetřené místo

přikryjte fólií. Nechte působit 5 až 60 minut. Poté očistěte drsným kartáčem a důkladně opláchněte vodou. 

V případě potřeby postup zopakujte a zvyšujte dobu působení až na 12 hodin. Nezapomeňte povrch na

závěr neutralizovat!

Potřebné produkty:

Finalit č. 9 Odstraňovač vápenných a cementových povlaků

• odstraňuje vápenné a cementové závoje 

• odstraňuje vápenné, solné a sádrové výkvěty 

• odstraňuje výkvěty oxidu hlinitého

Pro produkty se speciální ochrannou Semmelrock Protect® nebo Semmelrock Protect® Plus platí: pokud by skvrny oproti očekávání zůstaly viditelné i po
ošetření, obraťte se prosím na specializovanou firmu, která pokládku prováděla, nebo kontaktuje zákaznické oddělení společnosti Semmelrock.  

Finalit č. 1 Intenzivní čistič

neutralizace pro všechny kyselé čističe

Pro produkty se speciální ochrannou Semmelrock Protect® nebo Semmelrock Protect® Plus platí: pokud by skvrny oproti očekávání zůstaly viditelné i po
ošetření, obraťte se prosím na specializovanou firmu, která pokládku prováděla, nebo kontaktuje zákaznické oddělení společnosti Semmelrock.  

Potřebné produkty:

Finalit č. 8 Odstraňovač rzi

• odstraňuje skvrny od rzi a patinu (např. z mědi)

• rez se po odstranění nevrací 

• odstraňuje skvrny od umělých hnojiv

Finalit č. 1 Intenzivní čistič

neutralizace pro všechny kyselé čističe

Skvrny od rzi mohou být způsobeny kovovým zahradní nábytkem, okapy, vysokým obsahem železa ve vodě ze studny použí-

vané při zalévání či umělými hnojivy s obsahem železitých částic. Pokud je skvrnami postižena větší část povrchu, může se

jednat o důsledek písku ze Sahary přenášeného větrem a deštěm. Tento písek obsahuje velké množství pyritu, který při vysta-

vení vlhkosti koroduje a způsobuje velké rezavé skvrny. Pro odstranění skvrn od rzi a patiny (například v případě mědi) dopo-

ručujeme použít Finalit č. 8 Odstraňovač rzi. (Před použitím doporučujeme nejprve odzkoušet na nepříliš viditelném místě).  

                             1.  Povrch nejprve navlhčete vodou. 

                             2.  V závislosti na míře znečištění zřeďte Finalit č. 8 vodou až do poměru 1:5.

                             3.  Aplikujte zředěný produkt a vmasírujte ručním kartáčem nebo jednokotoučovým strojem. 

                             4.  Nechte působit 5 až 60 minut.

                             5.  Důkladně opláchněte vodou. 

                             6.  Neutralizujte – naneste Finalit č. 1 zředěný v poměru 1:20 a nechte působit 5 až 10 minut.

                             7.  Opět důkladně opláchněte vodou. 

                             8.  V případě silně savých povrchů doporučujeme neutralizaci opakovat 3-5x.

+ +

č.1

1:20

5-60 5-10č.9

1:20

č.1

1:20

5-60 5-10č.8

1:5

ČIŠTĚNÍČIŠTĚNÍ

! !
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Obecné zásady pro 
údržbu a péči 

14

•   Doporučujeme provádět alespoň jednou ročně vizuální

kontrolu povrchu (například na jaře) pro včasné podchy-

cení začínajícího poškození a kontrolu dostatečného

vyplnění spár. 

•   Předpokladem pro funkční a krásný povrch jsou řádně

vyplněné spáry. V případě potřeby spárovací písek

doplňte. Zajistíte tak stabilitu dlážděné plochy a její

ochranu proti erozi v důsledku mrazů a tání sněhu v zim-

ním období.  

•   Betonovou dlažbu je nutné čistit pravidelně. Doporuču-

jeme provádět důkladné čištění alespoň jednou ročně,

nejlépe po zimním období. 

•   Pro čištění v rámci základní údržby povrchu doporuču-

jeme použít obyčejnou vodu, kartáč (nesmí být kovový) a

doporučený čistič (např. Finalit č. 1 Intenzivní čistič).

Při čištění nepoužívejte parní a vysokotlaké čisticí pří-

stroje. Nesprávné nebo příliš časté čištění pomocí vyso-

kotlakých čističů vede k poškozené betonových povrchů.

Pokud je použití přístroje nezbytné, doporučujeme čistit

dlážděnou plochu pomocí nízkotlakového čističe s vod-

ním tlakem cca 100 bar.    

•   Spáry s nespojenou spárovací hmotou (např. spárovací

písek) je nutné čistit tak, aby nedocházelo k odstranění,

uvolnění nebo nasátí spárovací hmoty.

•   V případě potřeby doporučujeme použít příslušný pro-

dukt Finalit. Přečtěte si a dodržujte návod k použití a bez-

pečnostní pokyny výrobce (viz technický list na

www.semmelrock.cz) a používejte ochranné pracovní

pomůcky (jako např. ochranné brýle).

•   Pro produkty se speciální ochrannou Semmelrock

Protect® nebo Semmelrock Protect® Plus platí: pokud by

skvrny oproti očekávání zůstaly viditelné i po ošetření,

obraťte se, prosím, na specializovanou firmu, která

pokládku prováděla, nebo kontaktuje zákaznické oddě-

lení společnosti Semmelrock.  

•   Používejte čističe a prostředky pro péči o betonové povr-

chy s ohledem na místní podmínky a daný materiál. Důle-

žité: zřeďte produkt podle pokynů a před použitím nej-

prve odzkoušejte na nepříliš viditelném místě.

Upozornění: nikdy neošetřujte větší plochy bez prove-

dení předchozích zkušebních testů! 

Odolnost proti posypové a rozmrazovací soli 

Povrch většiny našich betonových produktů je odolný proti

chemickým rozmrazovacím látkám (ČSN EN 1338, 1339 a

1340) v souladu se závazným standardem platným pro

danou produktovou skupinu. Použít lze výhradně rozmrazo-

vací sůl na bázi chloridu sodného se zřetelným označením

„vhodné pro betonové produkty“ při dodržení vhodného

množství v souladu s pokyny výrobce. Rozmrazovací pro-

středky s obsahem sulfátů a / nebo aktivních organických

látek mohou způsobit poškození betonových produktů.

Obecně doporučujeme snížit používání posypové soli na

minimum, už jenom z důvodů ochrany životního prostředí a

okolní vegetace. Zamezte nadměrné koncentraci soli v půdě

(salinizaci)!     

V případě zimního posypu doporučujeme používat tupý gra-

nulát, protože při aplikaci ostrého štěrku či štěrkopísku by

mohlo dojít k poškrábání povrchu. Pro ošetření povrchu

jsou vhodné „měkké granuláty“ jako pemza nebo sopečný

tuf, které se mechanickým zatížením rozdrtí, aniž by došlo k

poškrábání povrchu. 

Odklízení sněhu

Při odklízení sněhu s využitím ručního či mechanického /

strojního vybavení musí být nástroje opatřeny vhodným

zakončením (pryžový lem nebo plastové zakončení). V opač-

ném případě hrozí riziko mechanického poškození pro-

duktů (například odlomení hran, poškrábání povrchu beto-

nových produktů nebo rezavé šmouhy způsobené radlicí).  

Zametací stroje

Zametací stroje jsou stále oblíbenější alternativou ke kartá-

čům. Při čištění betonových dlažeb a dlaždic je nutné zajis-

tit, aby zametací stroje nevytahovaly spárovací hmotu a

nenasávaly vertikálně k vydlážděnému povrchu, ale naopak

v co nejnižším úhlu. Používejte prosím výhradně ručně

držené zametací stroje, které jsou speciálně určeny pro

dlážděné plochy.   

Odstranění plevele

Plevel se na dlážděných plochách může uchytit buď ve spá-

rách vyplněných pískem nebo v nahromaděném znečištění.

Plevel lze zpravidla vytrhnout nebo seškrábnout pomocí

motyčky nebo podobného nástroje. Pokud se kořeny ple-

vele nachází hlouběji ve spáře, zpravidla dojde zároveň s

odstraněním plevele rovněž k odstranění části spárovací

hmoty. Spárovací hmotu po čištění co nejrychleji doplňte.

Pro zamezení růstu a obnově plevele doporučujeme použít

naši spárovací hmotu STONES ECO, která přirozeně zabra-

ňuje prorůstání plevele.   

Důležité:

Věnujte pozornost stavu spár. Vždy dbejte na jejich dostatečné vyplnění! Chybějící spárovací hmotu proto vždy co nejdříve

doplňte, v opačném případě může dojít k narušení stability povrchu. Obecně platí, že spárovací hmota by měla být

doplněna alespoň jednou ročně. 
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Impregnace a ochrana dlažby a dlaždic

Důležité!

•   Povrch může mít po ošetření vlhký nebo lesklý vzhled s

vyšší intenzitou barev (zejména při použití Finalitu č. 25). 

•   Pro dosažení optimálního účinku čistících a impregnač-

ních prostředků je nutné, aby byl povrch před ošetřením

čistý a suchý. Pokud je před aplikací impregnace nutné

povrch nejprve zbavit běžného znečištění či jinak ošetřit

(např. odstranit zbytky cementu, mastnoty, žlutých

skvrn, rzi apod.), doporučujeme použít odpovídajíc pro-

dukt Finalit. 

•   Minimální teplota ošetřovaného povrchu by měla být

alespoň 10 stupňů. Impregnaci provádějte pouze na

zcela suchém povrchu. Pro zajištění odpovídajícího vysy-

chání impregnovaného povrchu pracujte pouze za

suchého, avšak nikoli příliš horkého počasí. Dodržujte

potřebnou dobu schnutí uvedenou na obalu produktu!  

•   Před samotnou impregnací důrazně doporučujeme

odzkoušet účinky produktu nejprve na nepříliš viditel-

ném místě.

•   Prosím, dodržujte pokyny a doporučení pro používání

produktů Finalit. Předpokladem pro dobrý výsledek

impregnace je odborně provedená pokládka betonových

dlažeb a dlaždic v souladu s naším návodem a obecnými

pravidly pro pokládku (např. zajištění odpovídajícího

spádu).  

Prefabrikovaná ochrana pro snadnou údržbu 

SEMMELROCK STEIN+DESIGN je synonymem pro ty nejvyšší

standardy kvality, technologie a estetiky při vývoji a výrobě

produktů pro terénní úpravy. Pro snadnější čištění a údržbu

si můžete zakoupit dlažbu a dlaždice s různými povrcho-

vými úpravami. Povrch se speciální ochrannou vrstvou vám

přináší výhody v podobě snadnějšího čištění a údržby,

stejně jako zvýšené technické odolnosti. Podrobnější infor-

mace o našich speciálních výrobních technologiích a úpra-

vách povrchu naleznete na www.semmelrock.cz. 

Impregnace povrchů bez speciální úpravy

Obecně platí, že běžné betonové dlažby a dlaždice, které

nejsou opatřeny speciální ochrannou vrstvou v rámci výrob-

ního procesu, jsou náchylnější k poškození skvrnami.

Pokud byste si však po pokládce dlažby bez prefabrikované

ochranné vrstvy přáli zvýšit její odolnost proti znečištění,

lze povrch přímo na místě impregnovat pomocí Finalitu č. 

22 nebo Finalitu č. 25. Tyto speciální impregnace zlepšují

odpudivé vlastnosti povrchu vůči špíně, vodě, mastnotám a

olejům a jsou vhodnou ochranou jak pro přírodní, tak i beto-

nové dlážděné plochy. Dojde tak ke snížení míry znečištění

a případné nečistoty budou lépe odstranitelné. Impregnace

vytváří prodyšnou ochranu povrchu, díky čemuž je u dlažby

a dlaždic zachována propustnost pro vodní páru. 

Vzhledem k tomu, že betonové povrchy jsou velmi savé,

doporučujeme nejprve ošetření Finalitem č. 21S Plnič pórů.      

ÚDRŽBA / PÉČE



Impregnace
pomocí Finalitu č. 22

Střednědobá ochrana silně namáhaných povrchů proti skvrnám a znečištění.

V případě silně savých materiálů doporučujeme nejprve použít Finalit č. 21S Plnič pórů a teprve poté povrch ošetřit

Finalitem č. 22 Impregnace.

                             1.  Očistěte povrch a opláchněte vodou. 

                             2.  Zřeďte Finalit č. 21S Plnič pórů vodou v poměru 1:3.

                             3.  Aplikujte Finalit č. 21S na suchý povrch pomocí rozprašovače, válečku nebo štětce

                                    (1 až 2x v závislosti na savosti povrchu).

                             4.  Nechte zcela proschnout! Doba schnutí je zhruba 1 hodina.

Až bude povrch úplně suchý, lze začít s impregnací:  

                             5.  Důležité: teplota vzduchu by měla být vyšší než +10°C. Povrch musí být před ošetřením čistý a suchý.  

                             6.  Naneste Finalit č. 22 v neředěné podobě na čistý a suchý povrch

(1 až 2x v závislosti na savosti povrchu) a rovnoměrně rozetřete.

                             7.  Přebytečné množství co nejrychleji setřete! 

                             8.  Doba schnutí je přibližně 1 až 2 hodiny, doba úplného vyzrání 24 hodin.

Finalit č. 22 Impregnace potřebuje pro dosažení maximálních ochranných účinků zrát 24 hodin. Perlový

efekt  vodních kapek se zhruba po 1 měsíci sníží, ale ochrana zůstane zachována. 

Premium ochrana a impregnace
pomocí Finalitu č. 25 (zvýraznění barev)

Dlouhodobá ochrana proti skvrnám a znečištění se zvýšením barevné intenzity. 

V případě silně savých materiálů doporučujeme nejprve použít Finalit č. 21S Plnič pórů a teprve poté povrch ošetřit

Finalitem č. 25 Premium ochrana a impregnace.

                             1.  Očistěte povrch a opláchněte vodou. 

                             2.  Zřeďte Finalit č. 21S Plnič pórů vodou v poměru 1:3.

                             3.  Aplikujte Finalit č. 21S na suchý povrch pomocí rozprašovače, válečku nebo štětce

                                    (1 až 2x v závislosti na savosti povrchu).

                             4.  Nechte zcela proschnout! Doba schnutí je zhruba 1 hodina.

Až bude povrch úplně suchý,  lze začít s impregnací:  

                             5.  Důležité: teplota vzduchu by měla být vyšší než +10°C. Povrch musí být před ošetřením čistý a suchý.  

                             6.  Naneste Finalit č. 25 Premium ochrana a impregnace v neředěné podobě na čistý povrch

(1 až 2x v závislosti na savosti povrchu) a rovnoměrně rozetřete.

                             7.  Přebytečné množství co nejrychleji setřete! 

                             8.  Doba schnutí je přibližně 1 až 2 hodiny, doba úplného vyzrání 24 hodin.
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Potřebné produkty:

Finalit č. 21S Plnič pórů

• pro prvotní ošetření vysoce savých materiál (např. betonových povrchů)

před použitím impregnace Finalit

• základní ochrana proti skvrnám a znečištění

Finalit č. 22 Impregnace

• střednědobá ochrana proti znečištění

• transparentní ochrana

• prodyšný a neškodný při kontaktu s jídlem

• odolný proti UV záření, posypové soli, chlóru

Potřebné produkty:

Finalit č. 21S Plnič pórů

• pro prvotní ošetření vysoce savých materiál (např. betonových povrchů)

před použitím impregnace Finalit

• základní ochrana proti skvrnám a znečištění 

Finalit č. 25 Premium ochrana a impregnace

• dlouhodobá intenzivní ochrana proti znečištění

• zvýrazňuje barvy a má protiskluzový efekt

• prodyšný, odpuzující olej, voděodolný

• odolný proti UV záření, posypové soli, chlóru

• ochrana proti graffiti

Upozornění! Při použití Finalitu č. 25 může dojít k prohloubení / zvýraznění barev. Před samotnou impreg-

nací důrazně doporučujeme nejprve odzkoušet účinky produktu na nepříliš viditelném místě. 

Finalit č. 25 Premium ochrana a impregnace potřebuje pro dosažení maximálních ochranných účinků zrát

24 hodin. Perlový efekt vodních kapek se zhruba po 1 měsíci sníží, ale ochrana zůstane zachována.

Pro produkty se speciální ochrannou Semmelrock Protect® nebo Semmelrock Protect® Plus platí: pokud by skvrny oproti očekávání zůstaly viditelné i po
ošetření, obraťte se prosím na specializovanou firmu, která pokládku prováděla, nebo kontaktuje zákaznické oddělení společnosti Semmelrock.  

Pro produkty se speciální ochrannou Semmelrock Protect® nebo Semmelrock Protect® Plus platí: pokud by skvrny oproti očekávání zůstaly viditelné i po
ošetření, obraťte se prosím na specializovanou firmu, která pokládku prováděla, nebo kontaktuje zákaznické oddělení společnosti Semmelrock.  
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+ +

1-2x

č.21S

ředit 1:3
1-2x 

č.22

neředěný
1-2x

č.21S

ředit 1:3
1-2x

č.25

neředěný

1
hodina

1
hodina

ÚDRŽBA / PÉČEÚDRŽBA / PÉČE

! !
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Důležité základní informace

20

Doporučení a informace uvedené v této brožuře vycházejí zejména z praktických zkušeností, zpravidla odpovídají aktuál-

nímu stupni technického vývoje a poskytují se bez vzniku jakýchkoli právních závazků. Faktický výsledek ošetření je

ovlivněn celou řadou faktorů jako například dobou působení produktu, mírou slunečního záření či předchozím čištěním, a

rovněž závisí na vlastnostech konkrétního materiálu a povrchu. 

Faktory ovlivňující výsledek čištění (ilustrace)

•   při manipulaci s chemikáliemi vždy používejte vhodné

doporučené ochranné osobní pomůcky (rukavice,

ochranné brýle atd.)

•   při práci v uzavřených prostorech zajistěte dostatečný

přívod čerstvého vzduchu

•   pokud používáte hořlavé materiály (např. Finalit č. 11),

nekuřte a vyhněte se otevřenému ohni a jiným zdrojům

zapálení

•   pokud ředíte kyseliny, vždy přidávejte kyselinu do vody a

nikdy vodu do kyseliny

•   při práci s chemikáliemi zamezte poškození, kontami-

naci nebo poskvrnění okolních materiálů, půdy nebo

povrchů  

Z tohoto důvodu důrazně doporučujeme, abyste při čištění, péči a impregnaci vždy zohlednili místní podmínky a daný

materiál a dodržovali návod k používání a bezpečnostní pokyny výrobce Finalit.

Prosím dodržujte tato základní pravidla pro práci s chemikáliemi:

Před samotným čištěním větších ploch za pomocí chemikálií důrazně doporučujeme nejprve odzkoušet účinky produktu

na nepříliš viditelném místě.

Za škody způsobené na základě výše uvedených informací neodpovídáme.

Přehled produktů

plocha ošetřená 1 l produktu
ředitelný vodou v poměru

Základní čistič Finalit
Č. 1 Intenzivní čistič (zásaditý) 
Pro základní čištění silně znečištěných povrchů. 
Odstraňuje např. skvrny od červeného vína, oleje a zbytků jídla.
Neutralizace pro všechny kyselé čističe. Objem balení: 1 litr

až 80 m2

1:20

Speciální čističe Finalit
Č. 4 Odstraňovač žlutých skvrn (kyselý) 
Odstraňuje skvrny od dřeva, lepenky, kartonu, 
listí, taninů, bobulí, listí, květů, trávy, ovocných kyselin, čaje, cigaret. 
Objem balení: 1 litr

až 20 m2

1:5

Č. 8 Odstraňovač rzi (kyselý)
Odstraňuje skvrny od rzi, patinu (např. měď), skvrny od hnojiv, 
krystalové vody. Prevence proti rezivění! 
Objem balení: 1 litr

až 20 m2

1:5

Č. 9 Odstraňovač vápenných a cementových povlaků (kyselý)
Velkoplošné odstranění vápenných výkvětů a cementových závojů. 
Odstraňuje zbytky malty a cementu. Velmi silný kyselý čistič. 
Objem balení: 1 litr

až 80 m2

1:20

Č. 10 Odstraňovač řas a mechu (kyselý)
Odstraňuje řasy, mech, plísně a měděnku. 
Hubí plísně a zárodky a zabraňuje jejich opětovnému výskytu. 
Objem balení: 1 litr

až 20 m2

1:5

Č. 11 Odstraňovač tuku a vosku (neutrální)
Odstraňuje skvrny a nečistoty od tuku, oleje, vosku, svíčkového vosku 
a mastné usazeniny na silikonových spojích. 
Objem balení: 1 litr

až 5 m2

neředí se 

Impregnace Finalit
Č. 21S Plnič pórů (na bázi vody) 
Pro ošetření vysoce savých materiálů před aplikací 
impregnace Finalit. Základní ochrana s fungicidy. Zpevňuje pískovec, 
pomocník pro spárování a opravu spár. Objem balení: 1 litr

až 50 m2

1:1 až 1:3

Č. 22 Impregnace 
Transparentní ochrana. Nemění vzhled ošetřeného povrchu.
Neškodný pro použití v oblastech, kde dochází ke kontaktu s potravinami. 
Odolný proti UV záření a posypové soli. Doporučeno předchozí ošetření povrchu 
pomocí Finalitu č. 21S. Objem balení: 1 litr 

až 100 m2

neředí se 

chemie mechanika

teplota čas

Č. 25 Premium ochrana a impregnace (zvýrazňující barvy)
Prémiová dlouhodobá ochrana zvýrazňující barvy, protiskluzové vlastnosti. 
Neškodný pro použití v oblastech, kde dochází ke kontaktu s potravinami. 
Odolný proti UV záření a posypové soli. Doporučeno předchozí ošetření povrchu 
pomocí Finalitu č. 21S. Objem balení: 1 litr 

až 100 m2

neředí se
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