W naszej ofercie dostępna jest również emulsja ochronna
PALLMANN FINISH CARE STOP, która charakteryzuje się
zmniejszonym współczynnikiem poślizgu. Polecana jest
do obiektów sportowych, przedszkoli itp.

Państwa specjalista od parkietów:

PIĘKNA I WYTRZYMAŁA

PODŁOGA LAKIEROWANA!
Instrukcja pielęgnacji
lakierowanych podłóg drewnianych

Tabela cyklów czyszczenia i konserwacji,
w zależności od stopnia zabrudzenia:
Stopień
zabrudzenia

Obszary takie
jak np.

Czyszcze nie bieżące

Umiarkowany

Pomieszczenia
mieszkalne
i sypialnie
nieudostępnione
do użytku
publicznego

Czyszczenie
Nie częściej
bieżące w
niż 12-24
zależności od miesiące*
stopnia
zabrudzenia oraz
intensywności
użytkowania

Czyszczenie
gruntowne

Bieżąca
konserwacja
co ok. 2-4
miesiące

Średni

Schody, biura,
korytarze

co 6 miesięcy

co ok. 2-4
tygodnie

Szczególnie
duży

Restauracje,
szkoły, sklepy

co 1-3
miesiące

co ok. 8-12
dni

*Czyszczenie gruntowne może być konieczne częściej w przypadku nadmiernego stosowania
środków pielęgnacyjnych.

Częstotliwość czyszczenia gruntownego zależy od intensywności użytkowania oraz
sposobu pielęgnacji bieżącej. Bardzo duże natężenie ruchu będzie wymagało
częstego stosowania środków pielęgnacyjnych, co może powodować ich większe
nagromadzenie na powierzchni podłogi.
Konieczne jest podklejenie wszystkich mebli odpowiednimi podkładkami filcowymi.
W przypadku mebli ruchomych, należy stosować wyłącznie kółka dopuszczone do
użytkowania na podłogach drewnianych. Zalecamy stosowanie mat ochronnych
pod tego typu meble. Nie odpowiadamy za szkody wynikłe ze stosowania innych
środków pielęgnacyjnych. Do sprzątania na sucho, polecamy odpowiednie mopy,
szczotki itp. Nie zalecamy stosowania szmatek z mikrofibry oraz mopów parowych.
Zarysowania oraz wgniecenia podłóg drewnianych nie wynikają z formy zabezpieczenia, ale ze sposobu użytkowania oraz twardości drewna. Prawidłowo zastosowany lakier do podłóg drewnianych gwarantuje wysoką wytrzymałość powierzchni
na przetarcie.
Do obowiązków użytkownika podłogi należy troska o to, aby w wypadku występowania i/lub powstawania szczelin/fug w parkiecie, środek do czyszczenia lub
konserwacji nie wnikał do ich wnętrza, gdyż może to doprowadzić do zmian kolorów
w obrębie szczelin/fug, pęcznienia poszczególnych elementów parkietu lub do
oddzielania się od powierzchni warstw preparatów do jej konserwacji i pielęgnacji.
Z powyższego tytułu, nie jest możliwe dochodzenie lub wywodzenie roszczeń
gwarancyjnych lub regresowych skierowanych przeciwko firmie PALLMANN.
Zdrowy klimat w pomieszczeniu służy nie tylko dobremu samopoczuciu, ale także
utrzymaniu jakości i wartości Państwa drewnianej podłogi. Drewno zalicza się do
higroskopijnych materiałów naturalnych, które dostosowują się do wilgotności
panującej w pomieszczeniu, pobierając wilgoć z powietrza lub ją do niego
oddając. W związku ze zmianami wilgotności drewno pęcznieje lub się kurczy,
w wyniku czego w podłodze drewnianej mogą tworzyć się szczeliny. Z powyższego
powodu zalecamy utrzymywanie temperatury w pomieszczeniu w przedziale od
18°C do 20°C, przy względnej wilgotności powietrza 40-60%. Cenną pomocą do
pomiaru i kontroli parametrów powietrza w pomieszczeniu jest higrometr. W razie
wątpliwości, należy przed użyciem wykonać własne próby. Niniejsza instrukcja
konserwacji obowiązuje dla wszystkich podłóg drewnianych, zgodnych z obowiązującymi normami.

Zeskanuj kod i zobacz film!
Film z instrukcją czyszczenia i pielęgnacji lakierowanych podłóg drewnianych znajduje się na
naszej stronie internetowej www.pallmann.pl oraz
na Youtube PALLMANN GmbH - playlista
PALLMANN PL.

PALLMANN│A Brand of Uzin Utz AG
UZIN Polska Sp. z o.o.
ul. Jaworzyńska 287
59-220 Legnica
Telefon +48 76 723 91 50
Telefax +48 76 723 91 61
e-mail biuro@uzin.com
www.pallmann.pl

PODŁOGI LAKIEROWANE

INSTRUKCJA KONSERWACJI:
Gratulujemy wyboru naturalnego drewna. Jesteśmy przekonani, że prawidłowa pielęgnacja
zapewni Państwa podłodze doskonałe walory
estetyczne oraz znacząco podniesie parametry
użytkowe.
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Jest to środek, który po rozcieńczeniu
w wodzie (1-2%) może być użyty do mycia
każdego rodzaju twardych podłóg
(powierzchnie lakierowane, olejowane,
PVC, kamień itp.).

Nasza ulotka opisuje jak najlepiej czyścić oraz
pielęgnować podłogę drewnianą, zabezpieczoną lakierem.
Nowo
polakierowana
podłoga
wymaga
w początkowym okresie bardzo delikatnego
użytkowania. Po 24 godzinach od położenia
ostatniej warstwy lakieru, możliwe jest delikatne
użytkowanie. Pełna wytrzymałość powierzchni
osiągana jest zazwyczaj w ciągu 10 - 14 dni. W tym
okresie prosimy nie stosować żadnych środków
pielęgnacyjnych, nie zmywać na mokro oraz nie
przykrywać podłogi dywanami czy też folią.
W przypadku potrzeby osłonięcia podłogi (wstawienie mebli, malowanie), sugerujemy zabezpieczenie podłogi tekturą i ewentualnie powierzchniowo – folią ochronną. Tego typu zabezpieczenie
może być stosowane tylko doraźnie oraz musi być
natychmiast po użyciu usunięte. W innym wypadku, może dojść do nieprawidłowego utwardzenia
powłoki lakieru.
Prawidłowe czyszczenie oraz regularna pielęgnacja podłogi znacząco wydłuża okres użytkowania. Jest również gwarancją jej estetycznego
wyglądu. Podstawową zasadą czyszczenia
podłóg drewnianych jest regularne sprzątanie
zabrudzeń stałych, takich jak piasek, kurz itp., aby
usunąć czynnik mogący powodować mechaniczne uszkodzenie powłoki ochronnej. Polecamy
regularne odkurzanie lub stosowanie mopów do
sprzątania na sucho.

Bieżące czyszczenie neutralnym środkiem
czyszczącym PALLMANN CLEAN

3. Produkt należy nałożyć za pomocą aplikatora do
środków pielęgnacyjnych lub za pomocą np. miękkiej
szmatki, równomiernie wzdłuż podłogi.
4. Produkt pozostawić do wyschnięcia (ok. 30-60 minut).
Nie polerować w trakcie schnięcia!
5. Po wyschnięciu podłoga jest gotowa do użytku.

Sposób stosowania:
1. Opakowanie przed użyciem dobrze
wstrząsnąć.

6. Tego typu pielęgnację stosuje się głównie jako pierwsze
zabezpieczenie. Możliwe jest stosowanie produktu w formie
nierozcieńczonej, do przeprowadzania przez użytkownika
okresowego odświeżenia oraz nadania podłodze jedwabistej powłoki.

2. Neutralny środek PALLMANN CLEAN
rozcieńczyć w stosunku 1-2% (100 – 200 ml
na 10 l wody).

Uwaga: Zbyt częste stosowanie środka w formie nierozcieńczonej, może powodować powstanie cienkiego filmu na
powierzchni lakieru. W takim wypadku konieczne będzie
czyszczenie gruntowne.

3. Odkurzoną podłogę myć za pomocą
wyciśniętego, lekko wilgotnego prostokątnego mopa, lub ścierki do podłogi.
Uwaga: Przekraczanie stężenia 1-2%, może doprowadzić do
zbyt intensywnego działania środka.

Sposób stosowania – bieżąca konserwacja:
1. PALLMANN FINISH CARE rozcieńczony w wodzie, może
być stosowany zamiennie z PALLMANN CLEAN do czyszczenia powierzchni podłóg lakierowanych (np. co 3-4 mycie).
2. PALLMANN FINISH CARE dodajemy do wody (roztwór ok.
2% – 200 ml na 10 l wody).
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Pierwsza oraz bieżąca konserwacja preparatem
PALLMANN FINISH CARE
Produkt ten powstał, aby w skuteczny
i prosty sposób można było dodatkowo
zabezpieczyć powierzchnię podłogi oraz
poprawić jej efekt estetyczny. Środek ten
zazwyczaj jest stosowany jako koncentrat
przy pierwszej konserwacji (przy nowej
podłodze po pełnym utwardzeniu lakieru
lub później) oraz zamiennie z PALLMANN
CLEAN jako środek myjąco-konserwujący
(po rozcieńczeniu w wodzie).
Sposób stosowania – pierwsza konserwacja:
1. Przed użyciem należy odczekać, aż
temperatura produktu w opakowaniu
zrówna się z temperaturą pomieszczenia,
a następnie mocno wstrząsnąć.
2. Podłoga przed zastosowaniem środka
pielęgnacyjnego musi być koniecznie
odkurzona i umyta.

3. Odkurzoną podłogę myć za pomocą wyciśniętego,
lekko wilgotnego prostokątnego mopa lub ścierki do
podłogi.
4. Pozostawić do wyschniecia – nie polerować w trakcie
wysychania.
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Czyszczenie gruntowne oraz ponowne
zabezpieczenie powierzchni lakierowanej

W przypadku podłóg intensywnie użytkowanych lub
mocno zabrudzonych, wskazane jest regularne usuwanie
nagromadzonych warstw środków pielęgnacyjnych oraz
zabrudzeń. Częstotliwość tego typu prac jest uzależniona
od sposobu intensywności użytkowania oraz rodzaju
bieżącej pielęgnacji. Czyszczenie gruntowne polega na
intensywnym wyszorowaniu podłogi roztworem silnego
środka czyszczącego PALLMANN CLEAN STRONG,
a następnie pokrycie podłogi nierozcieńczoną emulsją
PALLMANN FINISH CARE. Polecamy zlecenie tego typu
prac firmie parkieciarskiej. Przybliżone okresy takich prac
podaje tabelka prac pielęgnacyjnych.

