Návod k údržbě dřevěných podlah
a schodů opatřených povrchovou
úpravou výrobkem
HWS-112-Hartwachs-Siegel
…………………………………………………………………………………………………...
Struktura dřeva a přirozený vzhled propůjčují dřevěným podlahám zvláštní šarm.
Povrchovou úpravou výrobkem HWS-112-Hartwachs-Siegel není prodyšnost dřeva nijak
omezena. Dřevěné podlahy jsou pomocí tohoto materiálu chráněny před působením vody.
Pravidelná údržba Vaší dřevěné podlahy je důležitá, protože povrchová úprava všech podlah
podléhá přirozenému opotřebovávání. Pokud budete dodržovat následující návod k údržbě,
budete se z Vaší hodnotné dřevěné podlahy dlouho radovat.
První ošetření
se provede pomocí přípravku Aidol Hartwachs-Polish (Art. Nr. 0687). Tento přípravek se
nanese neředěný, v tenké vrstvě, pomocí měkkého hadru. Aidol Hartwachs-Polish vytvoří po
zaschnutí tenký ochranný film s obsahem kvalitních vosků a je možné jej podle přání dále i
leštit.
Následná péče
spočívá v odstraňování prachu a nečistot pomocí smetáku, mopu nebo vysavače. Nejjemnější
nečistoty a prach se nakonec odstraní pomocí vlhkého hadru namočeného v roztoku vody a
Aidolu Hartwachs-Polish. Do 10 litrů vody (velikost kbelíku) se přidá 250 ml Aidolu
Hartwachs-Polish. Je důležité, aby dřevěná podlaha nebyla vystavena působení velkého
množství vody. Prach a písek působí na dřevo jako brusný materiál a vedou k předčasnému
opotřebení podlahy.
Údržba
se provádí podle potřeby. Dřevěnou podlahu v obývacím pokoji a ložnici postačí ošetřovat
Aidolem Hartwachs-Polish pouze jednou za 4 – 8 týdnů. Při vyšším mechanickém zatížení, na
schodech, v kancelářských prostorech, doporučujeme provádět údržbu každých 14 dní až
měsíc. Po tuto dobu jsou naolejované dřevěné povrchy, díky vysoce kvalitním voskovým
emulzím obsaženým v Aidolu Hartwachs-Polish, dostatečně chráněny.
Oprava
malých poškození a škrábanců nepředstavuje u naolejovaných a voskem ošetřených podlah
žádným problém, pokud jste se rozhodli pro HWS-112-Hartwachs-Siegel. Poškozená místa se
opatrně přebrousí jemným brusným papírem (o zrnitosti 240 až 320) a očistí od prachu.
Potom se nanese HWS-112-Hartwachs-Siegel ve spreji nebo Aidol Hartwachs-Öl.
Správné klimatické podmínky
v interiéru slouží k trvalému udržení hodnoty dřevěných podlah a lidského tělesného i
duševního zdraví. Ideální hodnoty klimatu pro člověka i podlahu představuje teplota 20 – 23
ºC a relativní vlhkost vzduchu kolem 50%. Nižší vlhkost dřeva podporuje sesychání dřevní
hmoty a vede k tvorbě spár. Vysoká vlhkost vzduchu naopak způsobuje bobtnání dřeva.
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