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Zalecenia pielęgnacyjne do lakierowanych podłóg parkieciarskich i drewnianych wg. DIN 18356. Dalsze informacjie można znaleźć w naszych najnowszych Kartach Technicznych.

Poniższe informacje dotyczą wszystkich podłóg drewnianych:

• Podłoga drewniana powinna być regularnie czyszczona na sucho. Nie używać mikrowłókna. przy odkurzaniu używać dyszę do parkietu 
aby uniknąć zarysowania.

 • Do zdrowego klimatu zalecamy temperaturę pomieszczenia 20 - 25°C . Aby utrzymać wartość drewnianej podłogi zalecamy  względą 
wilgotności 55-60%.

• Proszę zwrócić uwagę przy krzesłach z kółkami aby nadawały się do parkietu. Chronić podłogę poprzez maty. 
 Zaopatrzyć nogi krzeseł w podkładki filcowe aby uniknąć zarysowań.
• Zalecamy wyłapywanie brudu poprzez maty, ponieważ brud z ostrymi krawędziami jak piasek szkodzi każdej podłodze.
• Chrońí drewnianą podłogę przed wodą (n. p. stojąca woda przez nieszczelne doniczki lub wazony).
• Proszę unikać przedmiotów, których dno pokryte jest gumą lub latexem (n. p. TÜRSTOPPER). Zawarta w niejsubstancje (zmiękczacze) 

mogą powodować przebarwienia w pewnych okolicznościach.
Przekonasz się, że tak traktowana i zadbana drewniana podłoga jest bardziej piękna i łatwa do czyszczenia.

Z pomocą Ecoline Wash Care normalne 
zabrudzenia wszystkich zmywalnych 
powierzchni dają się gruntownie i  bez 
smug usunąć. 

Ecoline Wash Care dodać do wody 
(ok. 3 nakrętki n a5 L. wody). Proszę 
zwrócić uwagę aby szmatka była dobrze 
wyżmięta - zmywać tylko na wilgotno. 
W razie potrzeby nadmiar wody zetrzeć 
z powierzchni. 

Doskonałe połączenie:
Ecoline Maintenance Set (Set do 
zmywania) i Ecoline Wash Care

Częstotliwość zastosowania:
tygodniowo (w objektach publicznych)
lub w miarę  potrzeby

Przed zastosowaniem oczyścić 
powierzchni środkiem do mycia 
podłóg Ecoline Wash Care.

Do łatwego usuwania plami odświeżania
dla wszystkich olejowanych powierzchni
po prostu dać ilość jednej zakrętki SAICOS 
Wax Care na podłogę (na ok. 1 - 2 m²) 
i natrzeć równomiernie ściereczką.
Nie powstają widoczne oznaki użycia 
środka w porównaniu do miejsc, gdzie
środka nie naniesiono.

Ważne: Nigdy nie należy używać mopa z 
ostrymi włóknami lubściernych środków
czyszczących. Te środkiszkodzą powierzchni.

Częstotliwość zastosowania:
miesięcznie (w objektach publicznych)
lub w miarę  potrzeby

Ecoline Magic Cleaner czyści szybko 
i intensywnie wszystkie silnie 
zanieczyszczone,nieestetyczne 
powierzchnie.

Rozcieńczyć wodą w stosunku 1 do 10
i rozprowadzić równomiernie po podłodze
przy użyciu mopa lub szmatki.

Pozostawić roztwór na powierzchni na 
5 do 20 minut. Uwolniony brud zebrać 
przy użyciu mopa lub szmatki. Zetrzeć 
2 do 3 razy czystą wodą. Wytrzeć do 
sucha. Po całkowitym wyschnięciu 
powierzchnię zabezpieczyć przy użyciu
Ecoline Wax Care.

Częstotliwość zastosowania:
2x w roku (w objektach publicznych)
lub w miarę  potrzeby

Regularne czyszczenie 
na mokro Odświeżanie & renowacja Intensywne czyszczenie 

Renowacja & pielęgnacja olejowanych powierzchni drewnianych

Pielęgnacja zalecenia 
dla olejowanych powierzchni


