Váš dodavatel parketářských prací

Trvalá krása
pro Vaší dřevěnou
podlahu!

Přehled intervalů pro čištění a ošetřování:
Stupeň
znečištění

Prostory
jako např.

Běžné
čištění

Základní čištění
a následné
naolejování

Běžné
ošetřování

mírný

obývací pokoje
a ložnice bez
veřejného
provozu

Udržovací
čištění se
řídí frekvencí
a stupněm
znečištění a
požadovanou
hygienou

12 měsíců *

cca každé
2 měsíce

středně silný

schody,
kancelářské
místnosti, chodby

obzvlášť silný

restaurace,
školy,
obchody

6 měsíců *

cca každé
2-4 týdny

2-3 měsíce*

cca každých
8-12 dní

CZ |Návod na ošetřování dřevěných podlah
olejovaných výrobky Pallmann

Nově
s osvěžovacím
efektem!

*Frekvence základního čištění a následného doolejování za použití příslušných výrobků Pallmann vyplývá ze
zatěžování resp. z frekvence vytírání podlahy za vlhka. Velmi silný provoz ve veřejných prostorech může vést k tomu,
že se ošetřování musí provádět v kratších odstupech.
Vlastní zodpovědnosti uživatele přísluší, aby u existujících či vzniklých spár do nich nevnikl žádný čistící či ošetřovací
prostředek, což by mohlo vést k barevným změnám v oblasti spár, bobtnání jednotlivých parketových elementů nebo
k oddlupování ošetřovacích prostředků. Odpovědnost za vady evt.zpětné nároky nelze vůči firmě Pallmann z tohoto
důvodu odvodit ani uplatňovat.
Zdravé klima v místnosti přispívá k pocitu dobrého zdraví u člověka a také k zachování hodnoty Vaší dřevěné podlahy.
Dřevo patří k hygroskopickým přírodním látkám, které se přizpůsobují vzdušné vlhkosti tím, že přijímají vlhkost z
ovzduší nebo ji naopak ovzduší předávají. Na základě změn vlhkosti dřevo bobtná nebo se případně smršťuje, čímž
mohou v dřevěné podlaze vznikat spáry. Z tohoto důvodu doporučujeme pokojovou teplotu 18 °C až 20 °C při relativní
vlhkosti vzduchu 50 – 60 %. Cennou pomůcku při měření a kontrole stavu ovzduší v místnosti představuje vlhkoměr.
Za provedenou práci neručíme.. V případě pochybností je třeba provést vlastní zkoušku. Naolejovaný povrch dřevěné
podlahy v případě odborného zpracování a při dodržení stavu ovzduší v místnosti a při dodržování cyklů čištění a údržby
slouží k ochraně podlahy. Tento návod na údržbu platí pro všechny dřevěné podlahy dle DIN 18 356 „Parketové práce”
a DIN 18 367 „Práce při pokládce dřevěné dlažby”, které jsou naolejovány výrobky Pallmann MAGIC OIL 2K, MAGIC
OIL 2K ERGO, MAGIC OIL 2K SPA, MAGIC OIL 2K COLOR a SOYABASE PLUS a ošetřeny vhodnými ošetřovacími
prostředky Pallmann.
Pozor: Válečky a nástavce s kluzkým povrchem musí vyhovovat požadavkům DIN EN 12 529 (umělá hmota nebo plsť).
Kovový nábytek a kovové předměty musí být podloženy ochrannou podložkou.
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Cenné tipy pro správné ošetřování
impregnovaných
dřevěných
podlah

Návod na ošetřování
Rozhodli jste se pro instalování podlahy z přírodního materiálu, parketové nebo
dřevěné podlahy, která byla naolejovaná 2-složkovým olejovoskem Pallmann
MAGIC OIL 2K nebo 1-složkovým olejovoskem SOYABASE PLUS. Dřevěné
naolejované podlahy jsou pochozí až po úplném vyschnutí vrstvy oleje resp.
vosku, nejdříve však až po 12 hodinách (u výrobku SOYABASE PLUS cca po
24 hodinách). Naolejovaný povrch smí přijít do kontaktu s vodou nebo jinými
neagresivními tekutinami nejdříve po 12 hodinách (u SOYABASE PLUS po 4-7
dnech). Čím víc budete nově impregnovanou dřevěnou podlahu v prvních dnech
šetřit - tím lépe! K plnému zatížení těžkým nábytkem by mělo dojít nejdříve po
12 hodinách (u SOYABASE PLUS po 4-7 dnech). Nově naolejované dřevěné
podlahy se prvních 12 hodin (u SOYABASE PLUS po 4-7 dnech) nesmí zakrývat
umělými a/nebo textilními krytinami ani fóliemi. Zatížení podlahy z předešlých
dnů, které určí četnost vytírání za vlhka, může životnost impregnované dřevěné
podlahy buď prodloužit nebo zkrátit.

Zpracování:
1. Nádobu nechte před použitím aklimatizovat na pokojovou teplotu a
dobře ji protřepte.
2. Cca 500 ml prostředku Pallmann MAGIC OIL CARE zřeďte s 10 litry vody. Při
silném znečištění nebo zašednutí zvyšte koncentraci příp. použijte
prostředek až neředěný. Vytíracím mopem Pallmann naneste prostředek
vjednom směru (ve směru dřevěných vláken) rovnoměrným navlhčením
napodlahu a nechte uschnout.
3. Nářadí po použití očistěte vodou.
4. Běžné ošetřování se musí provádět podle stupně namáhání.
5. Pro dlouhou životnost podlahy doporučujeme provádět pravidelné ošetřování a čištění dle pokynů výrobce . Přesný rytmus ošetřování najdete
v Přehledu intervalů pro čištění a ošetřování.

3. Základní čištění prostředkem Pallmann CLEAN/
Neutralreiniger a následné doolejování produkty Pallmann
Frekvence základního čištění a následného doolejování příslušnými

1. Běžné čištění prostředkem
Pallmann CLEAN/Neutralreiniger

výrobky Pallmann vyplyne ze stupně zatěžování podlahy resp. četnosti

Běžné čištění dřevěných podlah olejovaných výrobky Pallmann musíte
provádět čisticím prostředkem Pallmann CLEAN/Neutralreiniger.

vytírání podlahy za vlhka.
l

Zpracování:
1. Nádobu před použitím dobře protřepte.
2. Cca 100 - 200 ml čisticího prostředku Pallmann CLEAN/
Neutralreiniger rozřeďte s 10 litry čisté vody a nanášejte na podlahu
vyždímaným mopem nebo hadrem.
3. Přesné cykly pro čištění a ošetřování podlah najdete v Přehledu
intervalů pro čištění a ošetřování.

2. Běžné ošetřování prostředkem Pallmann MAGIC OIL CARE
Aby Vaše olejovaná dřevěná podlaha trvale odolávala nečistotám, musíte ji
ošetřovat prostředkem Pallmann MAGIC OIL CARE.

l
l
l

Doolejování příslušným výrobkem Pallmann je možné provést až po
základním čištění prostředkem Pallmann CLEAN/Neutralreiniger.
Málo zatěžované a zřídka za vlhka vytírané prostory: 1 x ročně.
Běžné obytné prostory: 1 - 2 x ročně.
Silně zatěžované komerčně využívané prostory:měsíčně až čtvrtletně.

!

Základní čištění a následné doolejování by měl provádět
specializovaný řemeslník nebo odborná firma.

Pozn.:
Pro 1-složkový olejovosk Pallmann SOYABASE PLUS by měla být údržba
prováděna ca o 1/3 častěji než u 2-složkového olejovosku Pallmann Magic
Oil 2K.

