Návod na údržbu lakované dřevěné podlahy a parkety
1. Preventivní opatření
Podstatná část veškerých vnášených nečistot může být minimalizována použitím čistících rohoží před
vchodem a čistících zón ve vstupních částech objektů. Tyto čistící zóny je nutné zařadit do systému běžného
čištění.
2. Ochrana lakováných podlah
Po nově nalakovaných dřevěných parketách se plné zatížení doporučuje až po 5-10 dnech.Tzn., že v prvním
týdnu čistěte jen na sucho a nepokládejte koberce. Teprve cca po14 dnech můžete začít s běžnou údržbou.
Nejznámější ochranou lakovaných podlah, je použití poliše Parkett Freshen Up, jež produkuje švédská
firma Bona, výrobce laků na vodní bázi. Freshen Up oživuje poškrábané a mdlé povrchy a dodává jim
vzhled nově nalakovaného povrchu, dále jim zajišťuje větší odolnost proti oděru.Aplikujte jednu vrstvu
Freshen Up pomocí mopu, měkkého hadru nebo houby rovnoměrně na podlahu.Nechejte 30 minut schnout,
pak můžete nábytek vrátit na své místo.Podlahy v domácnosti stačí ošetřit jednou až dvakrát ročně.
K odstranění poliše se používá přípravek Parkett Polish Remover.
Freshen Up je připraven k okamžitému použití, vodou již neředit ! Spotřeba cca 1Litr : 80 m2.
3. Běžné čištění
Pro pravidelné odstraňování nečistot použijte čistící prostředek na dřevěné plovoucí podlahy Bona
rozprašovač. Přípravek je určen pro dřevěné lakované, olejované, voskované a korkové podlahy, čistí bez
zanechání pruhů. Použití: Nastříkejte Bona rozprašovačem a vytřete do čista.
4. Všeobecná upozornění
Dřevo jako přírodní produkt by nemělo nikdy být delší dobu vlhké nebo mokré, protože přijímá vlhkost a
mohlo by dojít ke změnám jeho tvaru (bobtnání) nebo k zašednutí. Toto platí především pro ty druhy dřevin,
které mimořádně rychle reagují na změny vlhkosti (např. buk, jasan). Při čištění je proto nutno neustále
myslet na to, aby bylo prováděno pokud možno suchou cestou (mopem, smetákem nebo vysavačem) nebo
pouze vlhkým mopem nebo dobře vyždímaným hadrem, aby se na podlaze netvořily "loužičky". Nově
položené parkety v prvních týdnech čistěte pouze nasucho, tzn. zametejte nebo vysávejte. Nohy nábytku
podle možnosti opatřete filcovými podložkami a těžké kusy nábytku stěhujte velmi opatrně. U kolečkových
židlí doporučujeme vyměnít plastová kolečka za kolečka pryžová,nebo použít podložku pod kolečkovou
židli.
Dřevěná podlaha reaguje jako všechny dřevěné stavební díly na okolní podmínky (obzvláště na relativní
vlhkost vzduchu) příslušnou změnou. Změna vlhkosti dřeva vede ke smršťování (při nízké vlhkosti) nebo
bobtnání (při vysoké vlhkosti) a s tím jsou spojeny příslušné následky (např. tvorba spár). Aby se zamezilo
těmto mimořádným změnám, je nutno myslet na to, že relativní vlhkost vzduchu se v prostorách se dřevěnou
podlahou musí pohybovat celoročně mezi hodnotami 45 až 60 % při teplotě 20°C. V případě potřeby je
nutno prostor opatřit větracím, topícím nebo zvlhčovacím zařízením. Tyto klimatické podmínky nemají
pozitivní vliv pouze na Vaši dřevěnou podlahu, ale prospívají také veškerému nábytku ze dřeva, hudebním
nástrojům, obrazům a v neposlední řadě také Vám osobně.
Přejeme Vám hodně spokojenosti s Vaší dřevěnou podlahou a doufáme, že Vám tento návod na ošetřování a
čištění bude nápomocen.

