Zalecenia dotyczące pielęgnacji podłóg
drewnianych zabezpieczonych przy pomocy
systemu LIOS
Naturalny wzrost i struktura drewna nadają podłogom drewnianym szczególnego charakteru. Olejowanie podłogi podkreśla
ten wyjątkowy charakter, ponieważ nie zamyka porów drewna.
Utrzymanie podłogi w dobrym stanie wymaga odpowiedniego klimatu: temperatury w granicach 20-25°C i względnej
wilgotności powietrza w zakresie 45 – 70 %. Uwaga: Wilgotność powietrza poniżej 40% powoduje intensywniejsze
powstawanie szczelin w parkiecie.
Ogólne wskazówki:
Powłoka zabezpieczająca drewno ulega w miarę użytkowania naturalnemu ścieraniu. Z tego powodu konieczna jest
regularna pielęgnacja podłogi. Gwarancja na powłokę zabezpieczającą i samo drewno obowiązuje tylko wtedy, gdy stosuje
się system pielęgnacji zalecany przez wykonawcę. Uszkodzone w czasie użytkowania lub odbarwione pod wpływem wody
miejsca można w prosty sposób odświeżyć. Można to wykonać pielęgnując lub przecierając powierzchnię wełną stalową
(typ: bardzo drobny) i ponowne nałożenie oleju.
W celu długotrwałej eksploatacji konieczne jest:
1. przed wejściami z zewnątrz położenie profesjonalnych wycieraczek
2. usuwanie zanieczyszczeń stałych (piasek itp. )
3. podklejenie filcem nóg stołów, krzeseł i innych mebli.
4. pod fotele na rolkach podłożenie mat z poliwęglanu.
5. unikanie nadmiaru wody na parkiecie
Pielęgnacja
Przed rozpoczęciem pielęgnacji podłoga musi być dokładnie odkurzona.
Należy przygotować dwa wiadra. Jedno z czystą wodą, drugie z Maximus Soft Balm ( mydłem ) w rozcieńczeniu 1 : 10 z
wodą. Podłogę czyści się rozcieńczonym mydłem, dobrze wyciśniętą szmatą lub mopem. Brudną szmatę, mop należy
płukać w wiadrze z wodą, a po jej zabrudzeniu – wodę wymienić.
W warunkach domowych pielęgnację przy pomocy Soft Balm powtarzać co 2 – 3 tygodnie.
Jeżeli użytkowanie podłogi jest intensywniejsze, np. schody, korytarze, biura, należy stosować środek
pielęgnacyjny 1-2 razy w tygodniu.
3. Codziennie należy pielęgnować bardzo intensywnie użytkowane podłogi, np. w restauracjach, szkołach lub
koszarach. W ciągach komunikacyjnych można stosować Soft Balm w rozcieńczeniu 1 : 1.
W razie potrzeby do bieżącego zmywania używać Soft Balm w rozcieńczeniu 1 : 40 ( szklanka na kubeł wody )
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Gruntowna pielęgnacja
Do gruntownego zmycia zabrudzeń i nagromadzonej warstwy środka pielęgnującego stosuje się rozcieńczony Kronos, a
następnie po wyschnięciu nakłada się olej wykańczający Fissativo ( dający lepsze zabezpieczenie drewna przed płynami )
Przy następnej gruntownej pielęgnacji po zastosowaniu Kronosa stosuje się olej regenerujący Talita i dalej naprzemiennie.
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W warunkach domowych gruntowną pielęgnację wykonywać 1 raz w roku.
Jeżeli użytkowanie podłogi jest intensywniejsze, np. schody, korytarze, biura co 4 – 6 miesiący.
W bardzo intensywnie użytkowane podłogi, np. w restauracjach, szkołach lub koszarach, szczególnie w ciągach
komunikacyjnych co 3 – 4 miesiące.

Gwarancja ta nie obejmuje poniższych sytuacji:
1. Zarysowań, wgnieceń i innych uszkodzeń mechanicznych wynikających z nieprawidłowego używania.
2. Braku profesjonalnych wycieraczek ograniczających wnoszenie piasku i innych zanieczyszczeń z zewnątrz.
3. Nie stosowanie środków pielęgnacyjnych lub niedostateczna pielęgnacja olejowanego parkietu.
4. Stosowania niewłaściwych środków czyszczących.
5. Oddziaływania nadmiernej wilgoci każdego rodzaju, a w szczególności pozostawiania kałuż lub zalania parkietu.
W związku z różnym stopniem użytkowania podłóg nie jest możliwe dobranie idealnego systemu pielęgnacyjnego. Dlatego
należy obserwować podłogę, aby indywidualnie oceniać potrzeby i częstotliwość pielęgnowania. Podłoga olejowana,
prawidłowo pielęgnowana, nie powinna okazywać widocznych przetarć.

