POKYNY NA ČISTENIE A ÚDRŽBU
DREVENÝCH PODLÁH

VŠEOBECNE
Drevené podlahy potrebujú pravidelnú starostlivosť a údržbu. Na odstránenie
nečistôt, ako sú napr. piesok, použite vysávač s mäkkou čistiacou hlavou,
jemnou metlou alebo látkou. Pred vstupné dvere umiestnite kvalitné rohože,
aby ste zabránili prenášaniu nečistôt na podlahy.
Na nohy nábytku nasaďte ochranné plstené podložky, aby ste predišli
poškriabaniu podlahy. Nepresúvajte nábytok ťahaním, najprv ho zdvihnite
a potom ho presuňte.
Ubezpečte sa, aby bola rozliata voda alebo iné tekutiny ihneď odstránené.
Ihneď odstráňte škvrny od kávy, červeného vína alebo kečupu, aby sa zabránilo vzniku permanentných škvŕn. Ak chcete odstrániť nepoddajné
škvrny, obráťte sa na predajcu parkiet.
Extrémne znečistené podlahy sa musia čistiť ručne vlhkou handričkou.
Nepoužívajte veľmi mokré utierky s odtokovou vodou, pretože by mohlo
dôjsť k poškodeniu dreva (napučanie). Nepoužívajte parné čističe.
Dôležitou podmienkou pre dlhú životnosť drevených podlahových krytín je
vhodná klíma miestnosti s teplotou približne 20° C a relatívnou vlhkosť od
50 až 60%. Tieto podmienky je možné monitorovať pomocou elektronického
vlhkomeru alebo meteostanicou (obzvlášť dôležité počas vykurovacieho obdobia). Optimálnu relatívnu vlhkosť je možné udržiavať pomocou elektrického zvlhčovača.
LAKOVANÉ POVRCHY
Po inštalácii sa lakované parkety musia čistiť špeciálnym čistiacim prostriedkom pre lakované povrchy. Čistiace prostriedky môžu byť vo forme koncentrátu na riedenie vodou (postupujte podľa pokynov), použitie už zriedeného
čistiaceho prostriedku vo forme spreja je však jednoduchšie. Podlaha musí
byť dôkladne povysávaná aby sa odstránili tvrdé častice nečistôt.
Na dodatočnú ochranu parkiet použite prípravok na ošetrovanie parkiet,
ktorý obsahuje určité percento laku. Po prvej impregnácii použite prostriedok na ošetrovanie parkiet 1-2 krát za rok, aby sa oživil lak a prekryli malé
škrabance. Po nanesení prostriedku na ošetrovanie parkiet, nevstupujte na
podlahu niekoľko hodín. Postupujte podľa pokynov predajcu. Ak chcete
odstrániť agresívnejšie škvrny, obráťte sa na odborníka, kvôli vhodnosti
rôznych čistiacich prostriedkov pre konkrétne škvrny. Nepoužívajte čistiace
prostriedky obsahujúce vosk. Nečistite tečúcou vodou. Ak sa lak výrazne
opotrebováva, je možné parkety prebrúsiť a prelakovať znova. Je veľmi
obtiažne obnoviť parkety po úplnom opotrebovaní laku. Brúsenie a lakovanie nechajte na odborníkov.
OLEJOVANÉ POVRCHY
Parkety sú olejované olejmi, ktoré zvýrazňujú prirodzený vzhľad dreva a
zvyšujú odolnosť voči opotrebovaniu, nečistotám a vlhkosti.

Pravidelne udržujte svoju podlahu čistiacim prostriedkom na olejované povrchy. Najprv, ho používajte každý týždeň alebo v závislosti od starostlivosti,
ktorú vaša podlaha potrebuje vzhľadom na jej opotrebenie, ale nie menej
ako raz za mesiac. Pri každom použití čistiaceho prostriedku pre olejované
povrchy, bude vaša podlaha menej náchylná na nečistoty a škvrny.
Po pravidelnom “mokrom” čistení môžete odstrániť zostávajúce tvrdé škvrny
s niekoľkými kvapkami koncentrovaného čistiaceho prostriedku aplikovaného priamo na škvrny. Nechajte pôsobiť približne 5 minút a očistite ju
znova s normálnym čistiacim roztokom (voda + čistiaci prostriedok).
Olejované povrchy sa musia pravidelne obnovovať aj údržbovým olejom.
Použitím oleja na povrchy, na ktorých sa ochranná olejová vrstva opotrebovala, podlaha získa opäť príjemný vzhľad. Používajte vhodný olej (prírodné alebo biele), v závislosti od toho ako máte naolejovaný povrch. Pred aplikáciou
oleja musí byť podlaha úplne čistá. Je potrebné odstrániť zvyšky čistiacich
prostriedkov, podlahu vyčistite intenzívnym čistiacim prostriedkom. Potom
začnite olejovať podlahu. Podlahu olejujte skôr, ako sa ochranná vrstva úplne
opotrebuje, pretože sa stratí pekný vzhľad podlahy, ktorý nemusí byť znovu
obnovený.
Pri olejovaní musí byť teplota miestnosti medzi 16 a 20° C.
Použite olej na podlahu a rovnomerne ho rozotrite pomocou leštiaceho stroja s vhodnou plsťou alebo ručne s bavlnenou handričkou. Nechajte 10 až 15
minút pôsobiť. Postup opakujte, ak nie je celý povrch dobre impregnovaný.
Odstráňte všetky zvyšky oleja z podlahy handričkou. Odporúča sa použiť
rozprašovač, aby sa zabránilo prílišnému použitiu oleja na jednotlivé vrstvy.
Po hodine ručne preleštite podlahu alebo použite leštiaci stroj (150 otáčok
za minútu) s bielou alebo červenou plsťou pre lepšie výsledky. Rohy v izbách
a iné ťažko dostupné miesta vyleštite ručne. Leštite až kým je povrch suchý.
Posledné leštenie musí byť vykonané v smere drevených vlákien.
Upozornenie: Nebezpečenstvo samovznietenia. Utierky nasiaknuté olejom
musia byť opláchnuté vodou ihneď po ukončení prác a vysušené vonku.
Olej nechajte schnúť najmenej 24 hodín pred použitím podlahy. Olej sa
vstrebáva približne jeden týždeň, preto buďte zvlášť opatrní, napr. pri
presúvaní nábytku.
Na zvýšenú ochranu proti nečistotám môžete povrch dodatočne ošetriť s
čistiacim prostriedkom až po približne 7 dňoch.
Nepoužívajte utierky obsahujúce mikrovlákna, môže sa stať, že vaša podlaha
zdrsnie a bude náchylnejšia na zachytávanie nečistôt. Používajte iba utierky
vyrobené z prírodných materiálov ako bavlna alebo plsť.

Ihneď po inštalácii očistite olejované parkety špeciálnym čistiacim prostriedkom na olejované povrchy. Parketam poskytne ochranu proti nečistotám
a dodatočne ochráni podlahy. Pri čistiacom prostriedku, ktorý používate,
postupujte podľa pokynov na správne použitie. Všeobecnými inštrukciami
sú povysávanie podlahy alebo dôkladne vyčistenie podlahy. Následne
premiešajte čistiaci prostriedok s vhodnou vodou (pozri manuál). Naneste čistiaci prostriedok na drevenú podlahu pomocou mäkkej tkaniny
namočenej v roztoku. Roztok nesmie kvapkať z látky.
Pre väčšie povrchy použite dve vedrá, z ktorých jedno obsahuje zmes vody a
čistiaceho prostriedku a druhé obsahue čistú vodu na opláchnutie handričky.
Vždy prepláchnite handričku v čistej vode pred ponorením do vody obsahujúcej čistiaci prostriedok. Plochu dodatočne nečistite handričkou namočenej
v čistej vode po použití roztoku čistiaceho prostriedku, nakoľko by to mohlo zmyť ochrannú vrstvu. Nechajte roztok čistiaceho prostriedku pôsobiť
niekoľko minút, aby dôkladne vsiakol do podlahy až potom utrite podlahu
v smere drevených vlákien.
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