Warunki użytkowania i pielęgnacji dla produktów
Baltic Wood - powierzchnie lakierowane
1. Środki zapobiegawcze

3. Odświeżanie

1.1. Wycieraczki musza być zainstalowane. Mieszanka
wody i piasku połączona z intensywnym używaniem
podłogi przynosi te same rezultaty co papier ścierny.
1.2. Upewnij się że:
• Wycieraczki są wystarczająco duże, to znaczy : pozwalają
na efektywne pozbycie się piasku i wody.
• Ich struktura pozwala wchłaniać piasek i wodę tak, by
wycieraczki mogły spełnić swoje zadanie.
• Utrzymuj wycieraczki czyste. Odkurzaj je codziennie i
wymieniaj od czasu do czasu.
• Stosuj filcowe podkładki ochronne pod meble lub inne
elementy wyposażenia– podkładki z miękkiego tworzywa
podklejone pod nogi krzeseł i mebli chronią powierzchnię
przed zarysowaniem. Należy się upewnić, że podkładki są
specjalnie zaprojektowane do ochrony podłóg
drewnianych. Podkładki przeznaczone do wykładzin z PCV
niszczą powierzchnię podłogi drewnianej.
• Nie narażaj podłogi na działanie wody. W razie wylania
się wody, natychmiast wytrzyj podłogę ! Używaj tylko
specjalnego mopa do czyszczenia podłóg drewnianych.
• Średnia wilgotność dla obiektu, w którym jest
instalowana i używana podłoga to około 30-60 % (zalecane
jest efektywne używanie systemu nawilżania)
• W zimie, podczas ogrzewania , wilgotność osiąga tak niski
poziom, że podłoga jest narażona na wysuszenie . Może
to być powstrzymane przez użycie nawilżaczy powietrza.

3.1. Kiedy pierwsze oznaki zużycia fabrycznego zaczynają być
widoczne , oznacza to że czas odświeżyć powierzchnię . Gdy
lakier przetrze się do drewna – renowacja będzie wymagać
pełnego szlifowania i nowego wykończenia.
Czas pomiędzy odświeżaniem zależy od stanu powierzchni ,
niemniej jednak zalecane jest by odświeżać ją przynajmniej
raz na 3 miesiące.
3.2. By odświeżyć powierzchnie stosuj procedurę
codziennego czyszczenia. Gdy czyścisz podłogę , upewnij
się że nie zostały żadne ślady na powierzchni z mopa lub
butów/kółek.
3.3. Gdy podłoga jest zupełnie czysta, użyj Preparatu do
odświeżania podłóg lakierowanych z serii Baltic Protect
System.
UWAGA: Sprawdź czy środek, którego używasz jest
odpowiedni dla tego stopnia połysku, który masz na
podłodze ( są środki dla matowego i półmatowego
wykończenia)
3.4. Środek odświeżający powinien być nałożony na
powierzchnię mopem z mikrofibry albo miękkim
wałkiem przeznaczonym do środków pielęgnacyjnych.
UWAGA: Środek odświeżający powinien być zaaplikowany na
podłodze w prostej linii – wzdłuż rzędów.
Zużycie: ok. 50 m2 z 1 litra preparatu.

2. Codzienne / intensywne czyszczenie
2.1. Podłoga musi być czyszczona codziennie po użyciu.
2.2. Procedura czyszczenia:
a) odkurzaj podłogę by usunąć
kurz, brud i inne elementy,
które mogą powodować
uszkodzenie powierzchni. Nie
zapomnij o wycieraczkach
NIE UŻYWAJ ODKURZACZY PAROWYCH!
b) Tzw. ścieżki i inne częściej używane miejsca, czyść
specjalnym mopem i środkiem czyszczącym. (foto).
c)

Jako środka czyszczącego, używaj Koncentrat do
czyszczenia podłóg lakierowanych z serii Baltic Protect
System rozcieńczonego wodą w proporcji: 50ml
środka na 10 l zimnej wody. (dozowanie i aplikacja
podane również na etykiecie środka). Intensywne
plamy (ślady gumy z butów) czyść mniej
rozcieńczonym środkiem. NIE UŻYWAJ mydła,
samopolerującego wosku ani żadnych emulsji

d)

Użycie maszyny do czyszczenia jest dopuszczalne , ale
upewnij się , że woda jest ustawiona na niski poziom.

Zużycie: ok. 500 m2 z 1 litra preparatu
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W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod
adresem : info@balticwood.pl
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