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Parkiet olejowany UV

Dzięki pokryciu podłogi olejem UV, wydobywamy prawdziwe piękno drewna – jego kolorystykę oraz
usłojenie. Ale proces olejowania UV niesienie za sobą również wiele zalet praktycznych – olej tworzy
na powierzchni desek ochronną powłokę, która sprawia, że są one antystatyczne, bardziej wytrzymałe
i odporne na zabrudzenia. Dla jak najdłuższego zachowania tych walorów, zalecana jest jednak
odpowiednia pielęgnacja parkietów.
Codzienna pielęgnacja

Na co dzień pielęgnacja parkietu olejowanego UV powinna zostać ograniczona do odkurzania oraz
zamiatania. Do zmywania podłogi należy natomiast stosować Mydło do podłóg lub Mydło olejowe,
które zarówno przemywa parkiet, jak i wytwarza na jego powierzchni odnawialną warstewkę ochronną.

Uszkodzenia powierzchniowe
Podłogi olejowane UV można naprawiać punktowo, dzięki czemu w razie niewielkich uszkodzeń nie
musimy szlifować całego parkietu. Przed przystąpieniem do pracy powinniśmy ocenić stan podłogi,
aby precyzyjnie określić jak dużą powierzchnię powinniśmy poddać renowacji. Odradza się
przystępowanie do naprawiania szkód agresywnymi środkami, ponieważ pod wpływem ich działania
możemy pogorszyć stan podłogi. W przypadku niewielkich zarysowań, zaleca się delikatne
przeszlifowanie uszkodzonego miejsca na mokro z odrobiną Oleju pielęgnacyjnego.

Naprawa i renowacja
W sytuacji, gdy na podłodze pojawią się uporczywe plamy, możemy usunąć je za pomocą
Intensywnego zmywacza, a po jego wyschnięciu czyli 4-8 godzinach, umyć go Mydłem do podłóg lub
Mydłem olejowym. Plamy można usuwać punktowo Intensywnym Zmywaczem albo Odplamiaczem.
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Ważne informacje:


olej nie może pozostawać na podłodze w postaci warstwy;



szmaty, gąbki itp. po olejowaniu należy spalić lub namoczyć w wodzie, ponieważ występuje
ryzyko samozapłonu;



po kilku godzinach (przy min 18-20 stopniach C) podłoga nadaje do ostrożnego użytku.
(W razie ewentualnej potrzeby miejsca chodzenia wyłożyć tekturą falistą, falą do dołu);



przez pierwsze 4-6 dni nie zmywać podłogi na mokro;



nie przecierać podłogi czystą wodą. Usuwane są wówczas tłuszcze ochronne soi i kokosu
oraz nie używać szmat lub zmywaków o twardej strukturze.

