wed³ug potrzeby
po ka¿dym u¿ytkowaniu z
zastosowaniem OLI-AQUA
POLISHSport Sportbodenpflege
10 dni po lakierowaniu i
po ka¿dym gruntownym czyszczeniu
OLI-AQUA POLISHSport
Sportbodenpflege
Hale gimnastycznowidowiskowe

pod³óg drewnianych zgodnie z norm¹ DIN 18356

co 3 miesi¹ce
codziennie
10 dni po lakierowaniu,
co miesi¹c odœwie¿anie i
po ka¿dym gruntownym czyszczeniu
szczególnie mocne
(Hale Widowiskowo-Sportowe,
Lokale?handlowe,
restauracje, szko³y)

Przy stosowaniu antypoœlizgowych podk³adek pod dywany nale¿y zwróciæ uwagê na to, czy nie zawieraj¹ one
zmiêkczaczy.

Instrukcja pielêgnacji lakierowanych

co 6 miesiêcy
co 2 dni
10 dni po lakierowaniu,
co miesi¹c odœwie¿anie i
Po ka¿dym gruntownym czyszczeniu
Mocne (korytarze, biura)

!

Aby unikn¹æ zarysowañ, mog¹ Pañstwo przy meblach do
siedzenia zastosowaæ podk³adki filcowe, natomiast przy
meblach na rolkach pod³oga powinna byæ chroniona przez
specjalne przeznaczone do tego celu podk³adki.

co 12 miesiêcy

!

Skuteczne mo¿na zmniejszyæ wnoszenie zabrudzeñ przez
stosowanie wycieraczek przed wejœciem.

co tydzieñ

!

U¿ywajcie Pañstwo do pielêgnacji i czyszczenia tylko
wysokojakoœciowych i zgodnych ze sob¹ produktów.

10 dni po lakierowaniu,
co 3 miesi¹ce odœwie¿anie i
Po ka¿dym gruntownym czyszczeniu

!

Nie u¿ywajcie Pañstwo ¿adnych wiórów stalowych ani
¿adnych ostrych padów czyszcz¹cych. Brud i piasek dzia³aj¹
jak papier œcierny wiêc nale¿y je natychmiast usuwaæ.

Normalne/œrednie
(pokoje i sypialnie)

!

Œwie¿o polakierowana pod³oga powinna mieæ przynajmniej
10 dni, zanim zaczn¹ j¹ Pañstwo w pe³ni u¿ytkowaæ lub
pielêgnowaæ. Meble nale¿y wstawiaæ ostro¿nie, nie
przesuwaæ.

Gruntowne czyszczenie
OLI-AQUA CLEAN Grundreiniger

!

Nowo polakierowana pod³oga musi schn¹æ 24 godziny, zanim
bêd¹ Pañstwo mogli po niej chodziæ .

Bie¿¹ca pielêgnacja
OLI-AQUA CARE Parkettwischpflege

!

Pielêgnacja- i odœwie¿anie
OLI-AQUA POLISH Parkettgrundpflege

Drewno jest produktem naturalnym; pracuje i ci¹gle
dostosowuje siê do zawartoœci wilgoci w powietrzu. Podczas
okresu grzewczego wilgotnoœæ powietrzna wyraŸnie spada,
drewno reaguje na to nieuchronnie , oddaje w³asn¹ wilgoæ i
kurczy siê. Jest to rozpoznawalne przez tworzenie siê szczelin w
parkiecie. Im d³u¿ej i mocniej ogrzewaj¹ Pañstwo
pomieszczenia mieszkalne, tym powietrze jest bardziej suche a
fugi powstaj¹ szersze. Pod koniec lata w zasadzie s¹ one
najmniejsze wzglêdnie znowu siê zamykaj¹. Aby przeciwdzia³aæ
tworzeniu siê fug, mo¿na na przyk³ad wieszaæ na grzejnikach
nawil¿acze i / lub stawiaæ w domu roœliny zielone.

Pielêgnacja i czêstotliwoœæ czyszczenia

Lakierowana powierzchnia w zale¿noœci od intensywnoœci
u¿ytkowania zu¿ywa siê w sposób naturalny. Dlatego regularna
pielêgnacja jest konieczna (norma DIN 18356).
Je¿eli powierzchnia zosta³a uszkodzona przez u¿ytkowanie, to
musi zostaæ wyszlifowana i polakierowana na nowo.
Lakierowanie jest prac¹ rzemieœlnicz¹. Powoduje to, ¿e na
powierzchni mog¹ wyst¹piæ ma³e niedoskona³oœci (np.
cz¹steczki py³u), jednak nie wp³ywa to na trwa³oœæ pod³ogi.

Wymagania

Ogólne zalecenia

www.oli-lacke.de

Pañstwa pod³oga zosta³a polakierowana w dniu

przez

Pañstwa pod³ogi drewniane i parkiety chronione s¹ przed
brudem i wnikaniem wilgoci wysokojakoœciowym
lakierem. Aby ta ochrona by³a trwa³a a Pañstwo mogli
cieszyæ siê ³adn¹ pod³og¹ przez d³ugie lata, nale¿y wzi¹æ
pod uwagê nastêpuj¹ce zalecenia. Obiecujemy, ¿e
Pañstwa pod³oga drewniana i parkiet doceni¹ te starania i
z roku na rok zyskaj¹ coraz piêkniejsz¹ naturaln¹ barwê.
Pod³oga powinna byæ najpierw oczyszczona na sucho (miot³¹,
szczotk¹ odkurzacza). Zwróæcie Pañstwo uwagê, ¿eby przy
czyszczeniu na mokro nie pozostawiaæ ka³u¿, w przeciwnym
razie istnieje niebezpieczeñstwo pêcznienia drewna. Zmywaæ
nale¿y tylko na wilgotno, to znaczy wyciœniêt¹ szmatk¹ lub
mopem.

Pielêgnacja i odœwie¿anie
Przekazana przez / Podpis

Pielêgnacjê powinno siê przeprowadziæ
najwczeœniej po 10 dniach od lakierowania, jak
równie¿ po ka¿dym gruntownym czyszczeniu. OLIAQUA POLISH Parkettgrundpflege 15.95 podstawowa pielêgnacja parkietu chroni parkiet
przed œladami chodzenia i zarysowaniami.
Œrodek OLI-AQUA POLISH 15.95 po³ysk zapewnia parkietowi jedwabiœcie b³yszcz¹cy
wygl¹d, a dziêki OLI-AQUA POLISH 15.95 mat pod³oga zyskuje jedwabisto matowy wygl¹d.
OLI-AQUA POLISH 15.95 w stanie nierozcieñczonym nale¿y nanieœæ równomiernie cienk¹
warstw¹ za pomoc¹ szmatki lub szerokiego mopa
nie pozostawiaj¹cego strzêpków. Powierzchniê pozostawiæ do
wyschniêcia przed u¿ytkowaniem na co najmniej 12 godzin.
W celu uzyskania wiêkszego po³ysku, nale¿y powtórzyæ
naniesienie w kierunku poprzecznym, gdy warstwa jest na tyle
sucha, ¿e mo¿na po niej chodziæ.
Nie polerowaæ! Zu¿ycie: ok. 20-25 g/m² na ka¿d¹ warstwê.

Bie¿¹ca pielêgnacja

OLI-POL Spó³ka z o.o.
ul. Wroc³awska 144
63-800 Gostyñ
Tel.: +48 65 572 32 94
Fax: +48 65 572 32
E-Mail: oli@oli-pol.com.pl
www.oli-pol.com.pl

Oli Lacke GmbH
Bahnhofstr. 22
09244 Lichtenau
Fon + 49 (0) 3 72 08/ 84-0
Fax + 49 (0) 3 72 08/ 84-382
E-Mail: info@oli-lacke.de
www.oli-lacke.de

Do bie¿¹cego czyszczenia polecamy OLI-AQUA
CARE Parkettwischpflege 15.94 - pielêgnacja
myj¹ca parkietu. Œrodek ten skutecznie usuwa
brud i t³uszcz.
Ok. 50 ml OLI-AQUA Care 15.94 rozcieñczyæ w 10
litrach czystej wody i zmywaæ pod³ogê wyciœniêtym
mopem, g¹bk¹ lub wilgotn¹ szmatk¹. W celu
usuniêcia t³ustych plam, i innych trudnych do
usuniêcia zabrudzeñ œrodek OLI-AQUA Care 15.94
nanieœæ na pod³ogê w stanie nierozcieñczonym i

zetrzeæ brud oraz resztê œrodka czyszcz¹cego nie
powoduj¹cym rys bia³ym padem a nastêpnie zebraæ wszystko
wilgotn¹ szmatk¹.

Gruntowne czyszczenie
Do wyj¹tkowo opornych zabrudzeñ, które nie daj¹
siê usun¹æ zwyk³ym œrodkiem myj¹cym, oraz
resztek œrodka pielêgnacyjnego polecamy ³agodny,
intensywnie czyszcz¹cy OLI-AQUA CLEAN
Parkettgrundreiniger 15.97 - podstawowy œrodek
do czyszczenia parkietu.
OLI-AQUA CLEAN nanieœæ na zabrudzon¹ pod³ogê
w stanie nierozcieñczonym za pomoc¹ szerokiego
mopa nie pozostawiaj¹cego strzêpków. Po ok. 10
minutach rozpuszczone zabrudzenia i resztki
œrodka pielêgnacyjnego zebraæ odkurzaczem
wodnym lub suchym mopem. Nastêpnie
powierzchniê zetrzeæ na wilgotno czyst¹ wod¹.
Gruntowne czyszczenie powinno byæ przeprowadzane w miarê
mo¿liwoœci jak najrzadziej.

Pielêgnacja pod³óg sportowych
Na hale sportowo-gimnastyczne stosujcie Pañstwo
OLI-AQUA POLISHsport Sportbodenpflege 15.96
- pielêgnacja pod³óg sportowych.
Produkt spe³nia normê DIN 18032-2 i posiada
w³aœciwoœci antypoœlizgowe, zwiêksza odpornoœæ na
zniszczenie i skutecznie usuwa œlady po
zarysowaniach. OLI-AQUA POLISHsport jest
produktem uniwersalnym i nadaje siê do pielêgnacji
podstawowej, a rozcieñczony stosowany jest do
pielêgnacyjnego mycia.
+ Pielêgnacja podstawowa: nierozcieñczony
produkt nanieœæ za pomoc¹ szerokiego mopa nie
pozostawiaj¹cego strzêpków równomiernie, cienk¹ warstwê
na gruntownie oczyszczon¹ pod³ogê. Po przeschniêciu (20-30
minut) naniesienie powtórzyæ. Zu¿ycie 15-30 ml/m².
+ Pielêgnacja myj¹ca: OLI-AQUA POLISHsport rozcieñczyæ
1 litr w 10 litrach wody i zetrzeæ pod³ogê na wilgotno.

