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WARUNKI UŻYTKOWANIA
Podłogi warstwowe i lite lakierowane
Podłogi produkowane przez KACZKAN Z.P.D. wykonane są w całości z wysokiej klasy drewna
o wysokich parametrach użytkowych i estetycznych.
Producent udziela gwarancji na swoje wyroby, które użytkowane są zgodnie z jego
wytycznymi:


temperatura atmosfery w pomieszczeniach, w których zamontowana jest podłoga powinna
0

oscylować w granicach 18-24 C;


wilgotność względna powietrza powinna wynosić 40-60%;



pielęgnację podłogi należy prowadzić wyłącznie środkami przeznaczonymi do tego typu
podłóg Nie należy stosować środków na bazie silikonu;



uszkodzenia mechaniczne powstałe nie z winy producenta, a więc w trakcie użytkowania, nie
podlegają reklamacji;



częstotliwość

pielęgnacji

podłogi

powinna

zostać

uzależniona

od natężenia ruchu

w pomieszczeniu. Zaleca się ograniczenie jej do zamiatania, odkurzania, przecierania na
sucho;


należy zwracać szczególną uwagę na naniesiony piasek, który niezwłocznie powinien zostać
usunąć z powierzchni desek. Może on powodować liczne, drobne uszkodzenia powierzchni,
które nie podlegają reklamacji;



do usuwania w/w zanieczyszczeń należy stosować suche, miękkie szczotki lub miękkie,
wilgotne ściereczki z dodatkiem mydła do tego celu przeznaczonego;



pod wszystkie twarde elementy, które mają styczność z powierzchnią desek, należy podkleić
podkładki filcowe, a pod kółka obrotowe mebli, należy stosować maty podkładowe chroniące
podłogę przed uszkodzeniami mechanicznymi;



pomieszczenia, w których zamontowana jest podłoga drewniana należy wietrzyć, celem
ustabilizowania warunków wilgotnościowych;



podłóg nie należy przykrywać materiałami, które nie przepuszczają wilgoci i utrudniają ruch
powietrza;



zmiana kolorystyki podłogi pod wpływem działania promieni UV jest cechą naturalną drewna
i materiałów wykończeniowych i nie podlega reklamacji;
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podłogę można poddać renowacji poprzez szlifowanie i lakierowanie. Przed przystąpieniem
do odnawiania powierzchni, należy ocenić możliwość wykonania tej operacji oraz określić
głębokości uszkodzeń. Następnie należy zastosować materiały, które zgodnie z zaleceniami
producenta są przeznaczone do tego typu wykończeń;



na ogrzewaniu podłogowym dopuszcza się montaż jedynie deski warstwowej zgodnie
z zaleceniami producenta deski: wygrzewania wylewki, pomiar parametrów atmosfery
w pomieszczeniach i stosowanie materiałów do tego dedykowanych. Wszystkie powyższe
dane muszą zawierać się w podpisanych stosownych protokołach;



należy chronić podłogę przed bezpośrednim działaniem wody lub innych płynów, które trwale
mogą wpłynąć na jakość desek;



wady i uszkodzenia należy niezwłocznie zgłaszać po ich zaobserwowaniu;



użytkownik ma obowiązek zapoznania całego personelu sprzątającego z warunkami
użytkowania i gwarancji.

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami użytkowania.
Data i podpis: …….……………………………………………...

