
PIELĘGNACJA  PODŁÓG  LAKIEROWANYCH

(PODŁOGI GOTOWE(wykończone fabrycznie) ORAZ PODŁOGI WYKOŃCZONE LAKIEREM PRZEZ
PARKIECIARZY(na obiekcie)

     Nowo  polakierowana  podłoga  wymaga  w  początkowym  okresie  bardzo
delikatnego użytkowania.    Po 24 godzinach od położenia ostatniej warstwy lakieru,
możliwe  jest  delikatne  użytkowanie.  Pełna  wytrzymałość  powierzchni  osiągana  jest
zazwyczaj w ciągu 10 - 14 dni.                                       

W tym okresie prosimy nie stosować żadnych środków pielęgnacyjnych, nie zmywać na
mokro  oraz  nie  przykrywać  podłogi  dywanami  czy  też  folią.  W  przypadku  potrzeby
osłonięcia  podłogi  (wstawienie  mebli,  malowanie),  sugerujemy  zabezpieczenie  podłogi
tekturą. W innym wypadku, może dojść do nieprawidłowego utwardzenia powłoki lakieru.
Prawidłowe  czyszczenie  oraz  regularna  pielęgnacja  podłogi  znacząco  wydłuża  okres
użytkowania.  Jest  również  gwarancją  jej  estetycznego  wyglądu.  Podstawową  zasadą
czyszczenia podłóg drewnianych jest regularne sprzątanie zabrudzeń stałych, takich jak
piasek,  kurz  itp.,  aby  usunąć  czynnik  mogący  powodować  mechaniczne  uszkodzenie
powłoki ochronnej. Polecamy regularne odkurzanie lub stosowanie mopów do sprzątania na
sucho.  

 Bieżące  czyszczenie ,neutralnym  środkiem  czyszczącym   Cleaner.
Jest to środek, który po rozcieńczeniu w wodzie (0,5-1%) może być użyty do mycia każdego
rodzaju twardych podłóg (powierzchnie lakierowane,  PCV, kamień itp.). 

            Sposób stosowania: 

1) Opakowanie przed użyciem dobrze wstrząsnąć.

2)  Neutralny środek  Cleaner rozcieńczyć w stosunku 0,5-1% (50-100 ml na 10 l wody). 

3)  Odkurzoną podłogę myć za pomocą wyciśniętego, lekko wilgotnego prostokątnego mopa
lub ścierki do podłogi. 

Uwaga: Przekraczanie stężenia 0,5-1%, może doprowadzić do zbyt intensywnego działania
środka.

     Pierwsza oraz bieżąca pielęgnacja preparatem ParkettCare. Produkt ten powstał, aby
w skuteczny     i prosty sposób można było dodatkowo zabezpieczyć powierzchnię podłogi
oraz poprawić jej efekt estetyczny. Środek ten zazwyczaj jest stosowany jako koncentrat
przy  pierwszej  konserwacji  (przy  nowej  podłodze  po  pełnym  utwardzeniu  lakieru  lub
później) oraz zamiennie z Cleaner jako środek myjąco-konserwujący (po rozcieńczeniu w
wodzie). 

Sposób stosowania preparatu Parkett Care – pierwsza konserwacja:

1) Przed użyciem należy odczekać, aż temperatura produktu w opakowaniu zrówna  się z
temperaturą   pomieszczenia, a następnie mocno wstrząsnąć. 



2) odłoga przed zastosowaniem środka pielęgnacyjnego musi być koniecznie odkurzona i
umyta.Produkt należy nałożyć za pomocą aplikatora do środków pielęgnacyjnych lub za
pomocą np. miękkiej szmatki, równomiernie wzdłuż podłogi. 

3)  Produkt  pozostawić  do  wyschnięcia  (ok.  30-60  minut).  Nie  polerować  w  trakcie
schnięcia! 

4) Po wyschnięciu podłoga jest gotowa do użytku. 

5) Tego typu pielęgnację stosuje się głównie jako pierwsze zabezpieczenie. Możliwe jest
stosowanie produktu w formie nierozcieńczonej, do przeprowadzania przez użytkownika
okresowego odświeżenia oraz nadania podłodze jedwabistej powłoki. 

Uwaga:  Zbyt  częste  stosowanie  środka  w  formie  nierozcieńczonej,  może  powodować
powstanie  cienkiego filmu na powierzchni  lakieru.  W takim wypadku  konieczne będzie
czyszczenie gruntowne. 

        Pamiętajmy drewno jest produktem naturalnym. Pracuje i cały czas dopasowuje się
do  wilgotności  powietrza  w  pomieszczeniu.  Im  dłużej  i  mocniej  ogrzewane  jest
pomieszczenie,tym suchsze jest powietrze i tym szersze fugi mogą powstać  w drewnie.


