Czyszczenia i konserwacja podłóg BERTHOLD
Środki ostrożności
Unikać szorstkich ścierek, w okolicach drzwi wejściowych powinny znajdować wycieraczki
(dywaniki ochronne) aby zapezpieczyć podłogę przed ostrym krawędziami takimi jak piasek.
Niedozwolne jest nagromadzenie się wody, chronić powierzchnię przed zarysowaniem
(meble i krzesła należy zaopatrzyć w filcowe, podkładki, przy fotelach biurowych powinno
stosować się tylko gumowe rolki).

Pielęgnacja podłóg
Wykończone olejem naturalnym
a. Pierwsza pielęgnacja:
Zaraz po instalacji, odkurzyć podłogę w celu usunięcia zanieczyszczeń oraz piasku. Nie
używamy wilgotnego mopa!
Nakładamy cienką warstwę oleju na podłodze oraz następnie należy wypolerować. Nie
wchodzić na podłogę przez cztery godziny. Podczas pierwszych dni, unikać zabrudzeń podłogi
oraz mycia na wilgotno.
a. Regularna konserwacja:
Najlepszym sposobem, aby usunąć kurz i brud jest to zamiatanie oraz odkurzanie podłogi.
Jeśli potrzebne jest mycie podłogi na wilgotno należy użyć mydełka do podłog olejowanych.
Należy myć podlogę używając dwóch wiader, jedno do płukania brudnej szmatki w czystej
wodzie, a drugi dla wodnego roztworu z mydełka.
W przypadku zabraudzeń można usunąć szorstką ściereczką lub szosrstką stroną gąbki
kuchennej, stosując stężony roztwór mydła.
b. Odnowienie wykończenie:
Oczyścić zabrudzoną powierzchnię mieszaniną Wood cleaner. Usuń rozpuszczony brud
szmatką. Niech podłoga wyschnie przez cztery godziny. Następnie należy zastosować nowa
warstwa oleju, a podłoga będzie błyszczeć ponownie!
Proszę zauważyć:
Nie wolno używać środków czyszczących z rozpuszczalników (takie jak koncentrat mydła lub
ściereczki z mikrowłokien) na powierzchniach olejowanych, mogą one zniszczyć warstwę
oleju ochronnego. Im będziey więcej polerować podłogę, tym będzie lepszy wynik. Można
nawet używać materiałów ściernych, aby wyeliminować plamy, zarysowania za kazym razem
jak będziemy stosować nową warstwę oleju na powierzchni podłogi.
Pielęgnacja podłóg z wykończeniem lakierem
Należy usunąć kurz lub brud poprzez zamiatanie lub odkurzanie podłogi. Można zastosować
lekko wilgotną, dobrze wyciśniętą, nie ociekającą wodą ściereczką lub mopem. Należy
używać środka czyszczącego zalecanego do podłóg lakierowanych (np. Lacquer cleaner).
Pielęgnacja podłóg z wykończeniem Hard wax oiled
W przeciwieństwie do podłóg wykonczonych olejem naturalnym, pierwsza pielęgnacja nie
jest wymagana.
Do regularnej pielęgnacji, należy zwrócić uwagę na następujące:
Należy usunąć kurz lub brud poprzez zamiatanie lub odkurzanie podłogi. Można zastosować
lekko wilgotną, dobrze wyciśniętą, nie ociekającą wodą ściereczką lub mop z zastosowaniem

mydełka (natural soap – kolor naturalny lub biały). Aby utrzymać jedwabisty blask podłogi,
należy dodatkowo zastosować odpowiedniego preparatu np. Wood cleaner do podłóg
wykończonych Hard Wax oil do mycia od czasu do czasu, (np. co piąte mycie).
W celu uzyskania dalszych informacji dodatkowej instrukcji pielęgnacji prosimy odwiedzić
naszą stronę strona na www.berthold-holz.de

