PODŁOGA ORIGINEEL CHAPEL PARKET – INSTRUKCJE DOT. KONSERWACJI
Podłoga Origineel Chapel Parket jest bardzo trwała oraz odporna na wodę i zabrudzenia. Zalecamy prawidłową konserwację podłogi, co pomoże
znacząco przedłużyć okres jej użytkowania.
1. WAŻNE
W celu zapewnienia prawidłowego utwardzenia olejem typu Hardwax po zakończeniu montażu podłogi, zalecamy nie myć podłogi przez 30 dni, ani
nie pielęgnować jej olejem. Wodę lub inne mokre plamy należy usunąć natychmiast, używając niemechacącej się szmatki. Bezpośrednio po montażu
podłogę można odkurzyć lub zamieść.
2. DŁUGOTRWAŁY BLASK - WSKAZÓWKI I ZALECENIA
▪
Kurz oraz piasek mogą powodować zarysowania na powierzchni podłogi, w związku z czym przed drzwiami wejściowymi należy umieścić
dobrej jakości wycieraczkę;
▪
Nogi krzeseł i innych mebli powinny zostać zabezpieczone przy pomocy przeznaczonych do tego celu filcowych podkładek;
▪
Miski i naczynia na karmę dla zwierząt powinny zostać umieszczone na podkładkach;
▪
Ciężkie meble lepiej przenosić niż przesuwać;
▪
Regularne odkurzanie lub zamiatanie zmniejsza ryzyko porysowania podłogi;
▪
Przy myciu podłóg należy unikać nadmiernego i częstego korzystania z wody ponieważ może ona doprowadzić do uszkodzenia drewna.
Do mycia należy używać Płynu do mycia podłóg olejowanych Chapel Parket oraz dobrze odsączonego z wody mopa;
▪
Plamy usuwać natychmiast mokrą szmatką;
▪
Temperatura w pomieszczeniu powinna utrzymywać się w przedziale 18-22° C, zaś wilgotność
powinna wynosić od 40 do 60%;
▪
Ogrzewanie podłogowe utrzymywać zgodnie z zaleceniami dla podłóg z drewna.
3. INFORMACJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I KONSERWACJI
Częstotliwość czyszczenia i konserwacji zależy od intensywności użytkowania. Dla zachowania długotrwałego blasku i pięknej podłogi, zalecamy
postępowanie zgodnie z następującym harmonogramem czyszczenia i konserwacji podłogi Origineel Chapel Parket.
Częstotliwość
Po montażu
Codziennie / co tydzień

Metoda czyszczenia / konserwacji
Odkurzanie lub zamiatanie
Odkurzanie lub zamiatanie

Co tydzień / co miesiąc

Czyszczenie środkiem do mycia parkietów

Raz w roku (normalne użytkowanie)
2 - 3 razy w roku (intensywne użytkowanie)
Plamy lub uszkodzenia

Pielęgnacja olejem do konserwacji podłóg
Pielęgnacja olejem do konserwacji podłóg
Należy skontaktować się z punktem zakupu

Produkt
-‐
-‐
Płyn do mycia olejowanych podłóg drewnianych
– Chapel Parket
Olej do konserwacji podłóg – Chapel Parket
Olej do konserwacji podłóg – Chapel Parket
-‐

4. CZYSZCZENIE
Zalecamy czyścić podłogę raz w tygodniu / raz w miesiącu (w zależności od intensywności użytkowania) płynem do mycia olejowanych podłóg
drewnianych Chapel Parket. Należy przy tym unikać stosowania silnych środków czyszczących.
▪
Przed użyciem środków do mycia należy dokładnie przeczytać instrukcję;
▪
Usunąć kurz i brud odkurzając lub zamiatając podłogę;
▪
Do 5 litrów wody dodać około 100 ml (pół szklanki) środka do mycia podłóg;
▪
Umyć podłogę dobrze wyciśniętym mopem;
▪
Po umyciu podłogi należy odczekać aż zupełnie wyschnie. Dopiero gdy drewno będzie zupełnie suche można na nie wchodzić
Użycie środka do mycia parkietu zapewnia dłuższy blask podłogi.
5. KONSERWACJA
Zalecamy pielęgnację podłogi 1-2 w roku za pomocą oleju do konserwacji podłóg FloorService. Przy intensywnym użytkowaniu, np. w kuchni
lub przestrzeniach o dużym natężeniu ruchu zalecamy częstszą pielęgnację podłogi (3-4 razy w roku).
▪
Olej do konserwacji podłóg: Transparentny: do naturalnych, wędzonych lub innych bez dodatku bieli w barwie podłóg parkietowych
▪
Olej do konserwacji podłóg: Biały: do ewidentnie rozbielanych w barwie podłóg parkietowych (np. Reef)
▪
Olej do konserwacji podłóg: Przyciemniany Biały: do białych wędzonych i lekko rozbielanych podłóg parkietowych;
▪
Przed użyciem przeczytać dokładnie instrukcję;
▪
Najpierw należy umyć podłogę środkiem do mycia zgodnie z powyższym opisem;
▪
Nałożyć równomierną i cienką warstwę oleju do konserwacji przy użyciu gąbki wzdłuż włókien drewna a następnie wypolerować suchą
bawełnianą szmatką również wzdłuż włókien drewna;
▪
Przy większych powierzchniach zalecamy użyć polerki;
▪
Czas schnięcia wynosi od 6 do 12 godzin (olej musi całkowicie stwardnieć przed ponownym użytkowaniem);
▪
Jeden litr oleju do konserwacji wystarczy na powierzchnię od około 60 do 80 m2.
Stosowanie oleju do konserwacji zapewni najlepszy wygląd podłogi, odporność na plamy, wodę i brud.
6. PLAMY LUB USZKODZENIA
W celu ograniczenia ryzyka wystąpienia trwałych plam lub uszkodzeń, zalecamy usuwać plamy natychmiast mokrą szmatką lub innym środkiem.
Przydatne wskazówki:
▪
Czarne plamy / guma od butów: usunąć gumką.
▪
Inne plamy: Zmieszać zielone mydło lub ocet z wodą i usunąć plamę mokrą szmatką lub szczotką. Po usunięciu plamy nałożyć w jej
miejsce olej do konserwacji jeśli potrzeba.
▪
Unikać używania silnych środków czyszczących na bazie alkoholu!
Jeśli żadna z tych metod nie była skuteczna, zalecamy skontaktować się z dostawcą lub specjalistą od podłóg.

