Zalecenia dotyczące pielęgnacji produktów firmy:
dotyczy parkietów lakierowanych fabrycznie.
Środki do pielęgnacji firmy:
zgodnie z DIN 18356

Rodzaje pielęgnacji

Krótka instrukcja
Produkt

Pierwsza pielęgnacja

LOBA® CareCleaner

Utrzymanie efektu

LOBA® CareCleaner

Gruntowne czyszczenie

LOBA® CareRemover

Uwagi
Pielęgnacja miejsc narażonych na
znaczne obciążenia w których nie
można użyć środka dyspersyjnego
Czyszczenie w celu utrzymania
efektu
-

Uwagi ogólne
Drewno
Drewno jest produktem naturalnym. Pracuje i dostosowuje się do zawartości wilgotności powietrza
w pomieszczeniu.
Podczas okresu grzewczego względna wilgotność powietrza znacznie spada. Drewno reaguje na te warunki
w sposób wymuszony i oddaje własną wilgoć, kurcząc się. Im dłużej i intensywniej pomieszczenia są ogrzewane,
tym bardziej suche jest powietrze w pomieszczeniu, a w parkiecie tworzą się szersze szczeliny. Najszersze
szczeliny występują zazwyczaj na koniec okresu grzewczego. Pod koniec lata szczeliny są z reguły najmniejsze
lub ulegają zamknięciu.
Aby zapobiec tworzeniu się szczelin, należy unikać długotrwałych spadków wilgotności powietrza poniżej 45%.
Można to osiągnąć, stosując nawilżacze powietrza.
Temperatura 20°C i względna wilgotność powietrza 50% przyczyniają się do utrzymania odpowiednich parametrów
drewnianego parkietu oraz zapewniają użytkownikowi dobre samopoczucie.
Ogrzewanie podłogowe
W przypadku ogrzewania podłogowego należy dopilnować, aby systemy grzewcze w połączonych ze sobą
pomieszczeniach były użytkowane równocześnie. Temperatura powierzchni nie może być wyższa niż 29°C.
W porównaniu z pomieszczeniami z ogrzewaniem centralnym w parkiecie mogą częściej pojawiać się szczeliny.
Gotowy parkiet
Gotowy parkiet jest lakierowany fabrycznie i można go montować bez konieczności dodatkowego lakierowania.
Po stwardnieniu kleju parkiet od razu nadaje się do użytku. Po założeniu parkietu pomiędzy poszczególnymi
klepkami pozostają szczeliny, w które może wnikać woda i zanieczyszczenia, powodując niszczenie parkietu.
Szczególnie w przypadku gatunków drewna wrażliwych na działanie wilgoci takich jak buk i klon szczeliny należy
odpowiednio zabezpieczyć.
Czyszczenie po zakończeniu robót budowlanych
W zależności od potrzeby użyć LOBA ® CareCleaner lub LOBA® Cleaner. Należy pamiętać aby użyć jak najmniej
środka czyszczącego w jak najkrótszym czasie (w razie możliwości przetrzeć na wilgotno), aby uniknąć pęcznienia
w miejscu szczelin (szczególnie w przypadku buku i klonu).
Pierwsza pielęgnacja
W zależności od potrzeby użyć LOBA® CareCleaner lub LOBA® Cleaner. Jeśli nie można użyć środka
dyspersyjnego, do 10 l wody dodać 1 l LOBA ® CareCleaner i umyć podłogę. Po wyschnięciu wypolerować.
Bieżące czyszczenie
Do codziennego stosowania używać LOBA® Cleaner. Przy każdym czwartym bieżącym czyszczeniu zamiast
LOBA® Cleaner stosować LOBA® CareCleaner.
Bieżąca pielęgnacja
Podczas bieżącej pielęgnacji używać LOBA ® CareCleaner.
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Gruntowne czyszczenie
Gruntowne czyszczenie ręczne lub maszynowe jest konieczne wtedy, gdy podłoga jest mocno zanieczyszczona,
zanieczyszczenia silnie przylegają i nie można ich usunąć podczas zwykłej pielęgnacji parkietu za pomocą środka
czyszczącego.
Do tego celu nadaje się LOBA® CareRemover.
Należy uważać, aby nie użyć zbyt dużo środka czyszczącego, który może spowodować pęcznienie drewna.
Z tego powodu środek czyszczący należy nakładać w małych ilościach na poszczególne odcinki parkietu, zwilżoną
podłogę należy przetrzeć zielonym padem podłogowym i jak najszybciej usunąć resztki po czyszczeniu. Następnie
przemyć parkiet czystą wodą. Na koniec zastosować środki przeznaczone do pierwszej pielęgnacji.
Inne zalecenia
Gruntowne czyszczenie należy wykonywać rzadko.
W przypadku dłuższego kontaktu materiałów zawierających środki zmiękczające (np. guma, stopki mebli
i urządzeń z tworzywa sztucznego) z powierzchnią parkietu może dojść do nieodwracalnych odbarwień parkietu.
W przypadku mebli na kółkach (np. krzesełka) podłogę należy odpowiednio zabezpieczy, stosując podkładki.
Na meble do siedzenia należy założyć nakładki filcowe.
Meble i inne ciężkie sprzęty należy ustawiać ostrożnie, aby nie zarysować powierzchni parkietu.
Niniejsza instrukcja nie ma mocy wiążącej i zawiera wyłącznie zalecenia dotyczące właściwego użytkowania.
Z powodu różnych warunków, w jakich podłogi są eksploatowane, nie można na podstawie niniejszego dokumentu
dochodzić roszczeń gwarancyjnych.

2/2

