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Pielęgnacja zalecana dla olejowanych powierzchni

W ofercie KACZKAN Z.P.D. dostępne są preparaty marki Saicos przeznaczone do pielęgnacji podłóg
olejowanych. Oferowane produkty są w pełni sprawdzone i rekomendowane przez firmę Kaczkan.
Preparaty marki Saicos to gwarancja najwyższej jakości wykończenia podłóg. Regularna pielęgnacja
desek pozwala im przez wiele lat zachować swój naturalny urok oraz stać się jeszcze bardziej
odpornymi na wodę i bród.
Użyteczność preparatów Saicos w warunkach domowych
Codzienna pielęgnacja:
Na co dzień podłogi olejowane należy zamiatać, odkurzać oraz zmywać specjalistycznymi preparatami
marki Saicos. Niewielkie zabrudzenia możemy usunąć z pomocą Ecoline Wash Care. Środek ten
wystarczy nanieść na podłogę oraz przemyć mopem, ściereczką lub profesjonalnym Setem do
zmywania, a następnie pozostawić na kilkanaście minut do wyschnięcia. Aktywne substancje myjące
i naturalne dodatki pielęgnacyjne w szybki sposób pozwolą nam pozbyć się zabrudzeń.
Odświeżanie podłogi:
Jeśli na podłodze pojawiają się oznaki starzenia, możemy ją odświeżyć za pomocą preparatu Ecoline
Wax Care. Produkt dostępny jest zarówno pod postacią płynu, jak i sprayu. W jego skład wchodzą
naturalne
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olejowanych. Proces renowacji jest bardzo prosty – na miejsca, których wygląd chcemy poprawić,
nakładamy niewielką ilość preparatu Ecoline Wax Care w odpowiednim kolorze, a następnie
rozprowadzamy go za pomocą szmatki. Do tego celu możemy wykorzystać także Poduszkę do
polerowania marki Saicos. Zdecydowanie odradza się korzystanie z wełny stalowej, mopów z ostrymi
włóknami oraz niewłaściwych środków pielęgnacyjnych - może skutkować to zniszczeniem parkietu.
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Renowacja:
Aby pozbyć się uszkodzeń widocznych na podłodze, zalecamy przeprowadzenie renowacji
z wykorzystaniem produktów Saicos wedle niżej opisanej kolejności. Na początku parkiet warto pokryć
Woskiem twardym olejnym, który na jego powierzchni stworzy mikroporowatą powłokę chroniącą
drewno i jednocześnie pozwalającą mu swobodnie oddychać. Następnie zabrudzone obszary należy
wyczyścić za pomocą koncentratu Ecoline Magic Cleanser. Kolejnym krokiem w procesie renowacji
jest dokładne i bardzo ostrożne szlifowanie podłogi. Na końcu za pomocą szmatki lub białego pada
Saicos ponownie równomiernie i cienko rozprowadzamy Wosk Twardy Olejny.
Użyteczność preparatów Saicos w obiektach publicznych
Codzienna pielęgnacja:
Podłogi w obiektach użyteczności publicznej narażone są na intensywną eksploatację, dlatego też
w miarę możliwości powinny być jak najczęściej zmywane na mokro – najlepiej codziennie. Do tego
celu zaleca się stosowanie koncentratu Ecoline Wash Care.
Odświeżanie podłogi:
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odświeżającego podłogę Ecoline Wax Care Zanim jednak nałożymy go na powierzchnię, powinniśmy
wcześniej wyczyścić ją za pomocą Ecoline Magic Cleanser. Warto pamiętać o tym, aby rozpuszczony
bród niezwłocznie usunąć za pomocą szmatki lub białego Setu do zmywania/pada marki Saicos, aby
nie roznosić zanieczyszczeń. Następnie na powierzchnię nakładamy preparat Ecoline Wax Care oraz
rozprowadzamy go równomiernie i cienko za pomocą Setu do zmywania lub maszyny polerskiej
z białym padem.

Renowacja:
Renowacja w obiektach publicznych wygląda identycznie, jak w warunkach domowych. W celu
odnowienia podłogi zalecamy wykorzystanie Wosku twardego olejnego. Dzięki jego użyciu
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powierzchnia odzyska swoje oryginalne właściwości. Następnie zabrudzone miejsca należy wyczyścić
za pomocą preparatu Ecoline Magic Cleanser, oszlifować oraz ponownie pokryć Woskiem Twardym
Olejenym za pomocą szmatki lub białego pada Saicos.

