Parkiet
Czyszczenie i pielęgnacja - powierzchnie wykończone olejem
naturalnym

Więcej przydatnych informacji dotyczących naszych produktów do pielęgnacji,
dostępnych jest na naszej stronie internetowej www.terhuerne.de/cleaning
Twój lokalny Partner ter Hürne chętnie Ci doradzi.

Żelazne zasady gwarantujące najlepszy wygląd i długą żywotność podłogi.
 Stwórz zdrowy klimat w pomieszczeniu i zapewnij odpowiednią wilgotność
powietrza 50-60%(RH) oraz temperaturę około 20°C.
 Chroń swoją podłogę poprzez umieszczenie maty ochronnej w wejściu do domu
w celu zbierania większych cząstek brudu oraz wody.
 Zabezpiecz nogi mebli filcem ochronnym. Kółka mebli muszą być wykonane z
miękkiego materiału (EN 12529 Typ W).
 Chroń podłogę, unikając wyokich obciążeń punktowych (tj. obcasy) i zarysowań
(tj.pazury zwierząt domowych).
 W przypadku zastosowania ogrzewania podłogowego wodnego, temperatura
nagrzania wierzchniej warstwy podłogi nie powinna przekroczyć 29°C.
 Używaj tylko szczotki, odkurzacza lub wilgotnej, wyciśniętej tkaniny. Nie używaj
urządzeń parowych (100 ° C). Unikaj pozostawiania wody stojącą na podłodze.
 Poczas czyszczenia nie używaj oleju ani wosku.
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Naturalny wygląd i zdrowy klimat
ter Hürne stosuje fabrycznie nakładany olej naturalny w celu zwiększenia
trwałości wysokiej jakości podłóg. Podłoga osiąga naturalny, matowy
wygląd, a olej podkreśla dodatkowo naturalne walory drewna.
Powierzchnie wykończone olejem gwarantują zdrowy i zrównoważony
klimat w pomieszczeniu dzięki otwartej strukturze drewna. Podłogi
wykończone olejem mogą być odnawiane całopowierzchniowo lub
częściowio. Pielęgnacja okresowa podłogi wykończonej olejem jest
niezbędna.
Otwarta struktura drewna
gwarantuje zdrowy i
zrównoważony klimat wnętrza.

Gwarancja jakości
Do czyszczenia podłogi ter Hürne należy stosować wyłącznie
dedykowane środki pielęgnacyjne, dostępne w ofercie lokalnego
sprzedawcy. W każdym przypadku należy postępować zgodnie z
instrukcją pielęgnacji. Odpowiednie postępowanie zapewni
gwarantowana jakość podłogi, a także wyjątkowo długa żywotność.

Regularna pielęgnacja-wydłuża żywotność podłogi
Za pomocą koncentratu środka do pielęgnacji ter Hürne,
usuń uciążliwy brud, który może przylegać do podłogi.
Zastosowanie: Najpierw usuń zabrudzenia
szczotką/odkurzaczem.Do regularnego czyszczenia,
w zależności od stopnia zabrudzenia podłogi, należy
rozcieńczyć 100ml koncentratu środka do pielęgnacji
w 5 litrach letniej wody. Przecieraj podłogę wilgotną, dobrze
wyciśniętą tkaniną. Zawsze przecieraj deski wzdłużnie.
Nie używaj ściereczek z mikrofibry. Nie spłukuj wodą.
Nie chodź po podłodze do całkowitego wyschnięcia
(co trwa około 30 minut).
Wskazówka: Użyj drugiego wiadra z czystą, letnią wodą
do czyszczenia mopu podczas mycia podłogi.

Koncentrat środka do
pielęgnacji
Nr art. 1101060085
Pojemność: 1000 ml
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Odplamiacz - szybkie usuwanie plam i zabrudzeń
Użyj odplamiacza firmy ter Hürne w celu usunięcia
uporczywych plam.
Stosuj natychmiast, pozostaw na chwilę i usuń przy
Użyciu papieru kuchennego.
Odplamiacz
Nr art. 1101060088
Pojemność: 250 ml

Zobacz swoją podłogę jak w pierwszym dniu po montażu –
poprzez odnowienie całej powierzchni
Olej do Intensywnej pielęgnacji firmy ter Hürne przywraca
ochronę i wygląd całej podłogi.
Zastosowanie: Wystarczający do powierzchni ok. 75-100 m2
w zależności od skali wytarcia powierzchni i natężenia ruchu.
Wstrząśnij butelkę przed użyciem. Dokładnie wyczyść
powierzchnię, używając intensywnego koncentratu środka do
pielęgnacji podłóg olejowanych ter Hürne. Usuń wszystkie
ślady koncentratu przy użyciu delikatnie wilgotnej ściereczki
Olej do intensywnej
pielęgnacji
i czystej wody. Pozostaw powierzchnię do wyschnięcia. Użyj
bezbarwny/biały
ścierki lub gąbki do naniesienia oleju do intensywnej
Nr art. 1101060086/
pielęgnacji nanosząc jednorazowo na powierzchnie około
1101060087
2-4 m2. Stosuj olej do intensywnej pielęgnacji bardzo
Pojemność: 500 ml
oszczędnie, aby uniknąć efektu lepienia się powierzchni.
Każda poddana obróbce powierzchnia musi być przetarta ręcznikiem papierowym na
sucho po ok. 10-15 minutach od naniesienia oleju. Najlepiej używaj maszyny do
polerowania przy użyciu niestrzepiącej się tkaniny bawełnianej. Zapewnodpowiednią
wentylację podłogi w trakcie schnięcia. Zajmie to około 6 godzin. Następnie przetrzyj
podłogę suchą, niepozostawiającą włókien bawełnianą ścierką. Po 48 godzinach
podłoga może być czyszczona lekko wilgotną ściereczką. Nie dopuszcza się
stosowania mydła. Po tygodniu, do czyszczenia podłogi można użyć koncentrat do
pielęgnacji podłogi oraz wody do usunięcia koncentratu. Nanieś olej na podłogę
przynajmniej raz do roku.
Uwaga: Jeżeli ruch jest wyjątkowo duży, powierzchnię należy odnowić przy pomocy
wykwalifikowanych parkieciarzy.
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Naprawa - eliminacja niewielkich uszkodzeń
Do napraw drobnych uszkodzeń na podłodze (np. zadrapań, wgnieceń, małych
uszkodzeń).
Zestaw naprawczy z twardego wosku
Nr art. 1101060150
Zawartość:
- Twardy wosk bezbarwny & 9 odcieni
- Urządzenie topiące wosk twardy (2
baterie AA 1,5V niew zestawie)
- Aplikator
- Bezbarwny lakier do
uszczelnienia/zabezpieczenia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zestaw naprawczy pomaga ukryć małe uszkodzenia. Zawiera barwnik i olej naturalny
(tylko do powierzchni olejowanych), stosowanie do koloru podłogi drewnianej.
Należy przestrzegać instrukcji załączonej do produktu.
Zestaw naprawczy
Nr art.
Dostępny dla wybranych powierzchni
Pojemność: 2 x 20 ml
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