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- wyjàtki nieobj´te gwarancjà
- w razie reklamacji
- PROTECO unikalny system ochrony podłóg drewnianych
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- lakier 5Tech
- 20 lat gwarancji
- 7 lat gwarancji
- wy∏àczenia
- reklamacje

Zaawansowana technologia TARKETT minimalizuje naturalne ruchy drewna,
co zapewnia idealnà stabilnoÊç podłóg drewnianych
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- akcesoria niezb´dne
do kompletnej instalacji
- tabela akcesoriów
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- odnawianie podłóg drewnianych
- tabela zabiegów konserwacyjnych
- informacje ogólne
- czyszczenie
- renowacja
- naprawy
- zatrzymywanie brudu przy wejÊciu
- klimat w pomieszczeniu
- usuwanie plam

Data zakupu
Rodzaj zakupionej podłogi
Podpis i pieczàtka sklepu

Nabywca został zapoznany z instrukcjà monta˝u i konserwacji podłóg drewnianych
Tarkett
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MOCNA
STRUKTURA
POD¸ÓG

Firma Tarkett jest jednym z naj
wi´kszych na Êwiecie producentów
pokryç podłogowych i Êciennych.
Nasza szeroka oferta materiałowa
i wzornicza, polityka firmy zoriento
wana na klienta, jak równie˝ dbałoÊç
o Êrodowisko naturalne sprawiajà,
˝e Tarkett jest idealnym partnerem
do współpracy dla ró˝nych segmen
tów rynku: słu˝by zdrowia, szkolni
ctwa, inwestorów w administracji
paƒstwowej i firmach prywatnych, itp.
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Ciàgłe dostosowywanie naszej
polityki pod kàtem klienta pozwala
nam na współprac´ z wieloma pod
miotami w procesie inwestycyjnym:
firmami budowlanymi, architektami,
inwestorami.
Dzi´ki naszej strukturze orga
nizacyjnej oraz zaawansowanej
technologii jesteÊmy gotowi
dostarczyç rozwiàzania ostatecznemu
u˝ytkownikowi naszych produktów
zarówno w zakresie doboru jak
i póêniejszej eksploatacji.

Firma Tarkett oferuje
klientom profesjonal
nym i u˝ytkownikom
koƒcowym wyjàtkowe
rozwiàzania, które
czynià ˝ycie lepszym.

Stabilna
konstrukcja

StabilnoÂå uzyskiwana
w procesie suszenia

Drewno jest materia∏em naturalnym,
wra˝liwym na dzia∏anie temperatury
i wilgoci. W wielu krajach wyst´pujà
du˝e ró˝nice mi´dzy warunkami
w zimie i w lecie, co powoduje du˝e
zmiany wilgotnoÊci w pomieszczeniu,
a w efekcie p´cznienie lub kurczenie
drewna. JeÊli zmiany warunków sà
szczególnie du˝e, wówczas drewniane
pod∏ogi mogà ulec deformacjom.
Konstrukcja pod∏óg Tarkett sprawia,
˝e efekt ten zosta∏ zmarginalizowany.

Drewno jest materia∏em higro
skopijnym – zmienia obj´toÊç
w zale˝noÊci od poziomu wilgotnoÊci.
Wspó∏czynnik wilgotnoÊci zale˝y od
wilgotnoÊci otoczenia, która z kolei
zale˝y od temperatury. Drewno roz
szerza si´ i p´cznieje, gdy wilgotnoÊç
wzrasta, a kurczy si´ wraz z jej
spadkiem. Aby poprawiç stabilnoÊç
drewnianych pod∏óg, najpierw suszy
si´ drewno w celu osiàgni´cia opty
malnego poziomu jego wilgotnoÊci.
W procesie produkcyjnym stosowa
nym w firmie Tarkett wykorzystuje
si´ zaawansowanà technologi´, która
pozwala zminimalizowaç naturalne
ruchy drewna, co zapewnia idealnà
stabilnoÊç wymiarów naszych pod∏óg
drewnianych. Aby zmniejszyç do mi
nimum naturalne ruchy drewna, na
sze pod∏ogi drewniane zbudowane sà
z trzech warstw przeciwdzia∏ajàcych
niestabilnoÊci pod∏ogi. Stosujàc
pionowe po∏o˝enie s∏ojów przyrostu
rocznego w warstwie Êrodkowej

i zmieniajàc naprzemiennie kierunek
w∏ókien we wszystkich trzech war
stwach, skutecznie przeciwdzia∏amy
ruchom drewna, co pozwala uzyskaç
bardzo stabilnà desk´. Stosowany
przez Tarkett silny system ∏àczenia
bez u˝ycia kleju pozwala ÊciÊle
∏àczyç deski i zapobiega powstawa
niu szczelin mi´dzy nimi.
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GWARANCJA
KONSUMENCKA
POD¸OGI
DREWNIANE
LAKIER PROTECO

Tarkett to producent pod∏óg
drewnianych z ponad 120-letnim
doÊwiadczeniem. Na poczàtku
lat 40-tych ubieg∏ego wieku
opracowaliÊmy i opatentowaliÊmy
system stabilnych 3-warstwowych
pod∏óg drewnianych o prze
ciwleg∏ym u∏o˝eniu w∏ókien
w sàsiednich warstwach. Wi´kszoÊç
drewnianych pod∏óg firmy Tarkett
nadal produkowana jest wed∏ug
tej zasady. Czyni to nasze pod∏ogi
∏atwiejszymi w instalacji i utrzy
maniu, oraz pozwala na zmini
malizowanie naturalnych ruchów
drewna, a tak˝e zapewnia o wiele
lepszà stabilnoÊç pod∏óg. Chocia˝
materia∏ i gruboÊç sà ró˝ne
dla ró˝nych typów pod∏óg, ich
konstrukcja pozostaje zasadniczo
taka sama.
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GWARANCJA KONSUMENCKA
30-LETNIA GWARANCJA
Nasze pod∏ogi drewniane,
o gruboÊciach od 12 do 22 mm,
zabezpieczone systemem Proteco,
sà obj´te gwarancjà w zakresie
zu˝ycia warstwy u˝ytkowej przy
normalnym korzystaniu z pod∏ogi
w gospodarstwie domowym na
okres 30 lat od daty zakupu, pod
warunkiem, ˝e zosta∏y dostarczone
po 01.01.2002. Produkt musi byç za
kupiony w oryginalnym opakowaniu
firmy Tarkett, uk∏adany i konserwo
wany w okresie gwarancji zgodnie ze
wskazówkami zawartymi w instrukcji
monta˝u (do∏àczonej do opako
wania pod∏ogi) oraz w instrukcji
konserwacji, znajdujàcej si´ równie˝
w niniejszej broszurze.

15-LETNIA GWARANCJA
Gwarancja ta dotyczy warstwowych
pod∏óg drewnianych z warstwà
wierzchnià z cienkiego forniru przy
normalnym u˝ytkowaniu w gospo
darstwie domowym przez okres
15 lat od daty zakupu, pod warun
kiem, ˝e zosta∏y dostarczone po
01.01.2002. Produkt musi byç za
kupiony w oryginalnym opakowaniu
firmy Tarkett, uk∏adany i konserwo

wany w okresie gwarancji zgodnie ze
wskazówkami zawartymi w instrukcji
monta˝u (do∏àczonej do opako
wania pod∏ogi) oraz w instrukcji
konserwacji, znajdujàcej si´ równie˝
w niniejszej broszurze.

WYJÑTKI NIEOBJ¢TE
GWARANCJÑ
Gwarancja dotyczy zastosowania
w budownictwie mieszkaniowym
i nie obejmuje uszkodzeƒ pod∏ogi
spowodowanych niew∏aÊciwym
monta˝em lub wywo∏anych przez
wilgoç. Przed instalacjà produkt
nale˝y skontrolowaç na obecnoÊç
wad, poniewa˝ Tarkett nie ponosi
odpowiedzialnoÊci za Êwiadome
u˝ycie widocznych wadliwych
elementów w wykonanej pod∏odze.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeƒ
mechanicznych, uszkodzeƒ
wywo∏anych przez wilgoç, wgnieceƒ,
przebarwieƒ wywo∏anych dzia∏aniem
Êwiat∏a, zadrapaƒ spowodowanych
przez zwierz´ta, zadrapaƒ powsta∏ych
w trakcie normalnej eksploatacji
i wynikajàcych z naturalnego
zu˝ycia, oraz uszkodzeƒ wywo∏anych
czyszczeniem i konserwacjà w sposób
niezgodny z instrukcjà dostarczonà
przez firm´ Tarkett.

17 argumentów, dla których
warto wybraå lakier Proteco!
Szczególne uwarunkowania dotyczàce
niektórych gatunków drewna:
■ W przypadku gatunków egzotycz
nych mogà powstaç wykwity mineral
ne. Jest to proces naturalny
i nie stanowi podstaw do reklamacji.
■ Drewno jest produktem natu
ralnym. Po zamontowaniu mo˝e
zmieniaç kolor pod wpływem Êwiatła,
a ostateczne wybarwienie mo˝e
nastàpiç nawet po kilku miesiàcach.
Dotyczy to w szczególnoÊci podłóg
wytwarzanych z drewna poddanego
obróce termicznej (np. Dàb Java
Gold, Jesion Cognac), które po
naÊwietleniu jaÊniejà.

W RAZIE REKLAMACJI
Ewentualne reklamacje nale˝y
zg∏aszaç do firmy Tarkett za
poÊrednictwem punktu, w którym
dokonano zakupu, za∏àczajàc kopi´
dowodu zakupu (paragonu lub
faktury) oraz próbk´ lub fotografi´
pokazujàcà uszkodzenie, w przeciàgu
30 dni od pojawienia si´ wady.
Firma Tarkett, po stwierdzeniu

zasadnoÊci reklamacji, dostarczy
materia∏ pozwalajàcy na wymian´
uszkodzonego obszaru. Jednak˝e
odpowiedzialnoÊç firmy Tarkett
w ˝adnym przypadku nie przekra
cza faktycznej ceny zap∏aconej za
produkt. W szczególnych wypadkach
Tarkett zastrzega sobie prawo do
dokonania ogl´dzin uszkodzenia
w miejscu instalacji pod∏ogi.

PROTECO

UNIKALNY SYSTEM OCHRONY
PODŁÓG DREWNIANYCH
Proteco to kompleksowy system
produktów opracowanych specjalnie
w celu ochrony Twojej drewnianej
pod∏ogi przed Êcieraniem. Pod∏ogi
drewniane Tarkett sà fabrycznie
zabezpieczone albo lakierem Proteco
Lakier, albo twardym olejem Proteco
Hardwax lub lakierem matowym
Proteco Natura.

1	Najodporniejszy na Êcieranie lakier dost´pny
na rynku.*
2	Ułatwia czyszczenie i konserwacj´ podłóg drewnia
nych.
3	Dost´pny w dwóch wersjach – błyszczàcej
i matowej.
4 PodkreÊla pi´kno słojów i struktur´ drewna.
5	Wyjàtkowy patent** – lakier Proteco zabezpiecza
równie˝ fazowane kraw´dzie desek.
6	Nakładany w 5 warstwach; ka˝da z nich spełnia
wyjàtkowà funkcj´, łàczàc twardoÊç z maksymalnà
odpornoÊcià na Êcieranie.
7	Znakomita przyczepnoÊç pomi´dzy 5 warstwami
powoduje, ˝e podłoga jest jeszcze bardziej odporna
na Êcieranie.
8	Nie zawiera formaldehydu.
9	Utwardzanie z wykorzystaniem promieniowania
ultrafioletowego sprawia, ˝e lakier jest mocniejszy
i bardziej jednolity.
10	Chroni przed drobnymi zarysowaniami, które
powodujà matowienie powierzchni, a których
przyczynà mo˝e byç nawet drobny piasek wniesiony
z korytarza.
11 Wydłu˝a okres u˝ytkowania podłogi.
12	Lakier Proteco Natura nadaje deskom wyglàd
drewnianej podłogi olejowanej, zapewniajàc zarazem
wiàkszà ochron´ ni˝ olej.
13	Dzi´ki du˝ej elastycznoÊci lakieru trudniej tworzà si´
p´kni´cia w miejscach napr´˝eƒ.
14	Znacznie lepiej ni˝ w przypadku innych drewnianych
podłóg radzi sobie z działaniem krzeseł biurowych
na kółkach.
15	Specjalnie opracowane akcesoria do piel´gnacji
i konserwacji.
16 Nadaje połysk drewnianym podłogom.
17 Stosowany na wszystkich gatunkach drewna.
* zgodnie z oficjalnà metodà testu Tabera SIS 923509
** patent PCT/SE2007/000271
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GWARANCJA
KONSUMENCKA
POD¸OGI
DREWNIANE
Lakier 5Tech

5Tech sprawdza
si´ bardzo dobrze
w pomieszczeniach,
które nie sà podda
wane szczególnie
du˝ym obcià˝eniom.
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Lakier 5Tech

20 lat gwarancji

Lakier 5Tech oraz 5Tech Mat firmy
Tarkett opracowano w celu ochrony
drewnianej pod∏ogi przed Êcieraniem
oraz zapewnienia pi´knej powierzchni. Pod∏oga lakierowana jest tak˝e
∏atwiejsza w czyszczeniu
i utrzymaniu.

Gwarancja na zu˝ycie obejmuje
wszystkie nasze produkty
o gruboÊci 12-22 mm z lakierem
5Tech wnikajàcym w warstw´
wierzchnià, przy normalnym
u˝ytkowaniu w warunkach domowych, przez okres 20 lat od daty
zakupu, pod warunkiem, ˝e produkt
zosta∏ dostarczony w okresie po
01.01.2002 r. Produkt musi byç
dostarczony w oryginalnym opakowaniu oznaczonym Tarkett, zamontowany i piel´gnowany ÊciÊle wed∏ug
instrukcji Tarkett przez ca∏y okres
obj´ty gwarancjà.

GWARANCJA KONSUMENCKA

7 lat gwarancji

WyłÑczenia

Gwarancja na zu˝ycie obejmuje
wszystkie nasze produkty
z warstwà u˝ytkowà zabezpieczonà
lakierem 5Tech wnikajàcym
w warstw´ Êcieralnà przy normalnym
u˝ytkowaniu w warunkach domowych
przez okres 7 lat od daty zakupu,
pod warunkiem, ˝e produkt zosta∏
dostarczony w okresie
po 01.01.2002 r. Produkt musi
byç dostarczony w oryginalnym
opakowaniu oznaczonym Tarkett,
zamontowany i piel´gnowany ÊciÊle
wed∏ug instrukcji Tarkett przez ca∏y
okres obj´ty gwarancjà.

Gwarancja dotyczy zastosowania
w budownictwie mieszkaniowym
i nie obejmuje uszkodzeƒ pod∏ogi
spowodowanych niew∏aÊciwym
monta˝em lub wywo∏anych przez
wilgoç. Przed instalacjà produkt
nale˝y skontrolowaç na obecnoÊç
wad, poniewa˝ Tarkett nie ponosi
odpowiedzialnoÊci za Êwiadome
u˝ycie widocznych wadliwych
elementów w wykonanej pod∏odze.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeƒ
mechanicznych, uszkodzeƒ
wywo∏anych przez wilgoç, wgnieceƒ,
przebarwieƒ wywo∏anych dzia∏aniem
Êwiat∏a, zadrapaƒ spowodowanych
przez zwierz´ta, zadrapaƒ powsta∏ych
w trakcie normalnej eksploatacji
i wynikajàcych z naturalnego
zu˝ycia, oraz uszkodzeƒ wywo∏anych
czyszczeniem i konserwacjà w sposób
niezgodny z instrukcjà dostarczonà
przez firm´ Tarkett.

Reklamacje
Ewentualne reklamacje nale˝y
zg∏aszaç do firmy Tarkett, za
poÊrednictwem punktu, w którym
dokonano zakupu, za∏àczajàc kopi´
dowodu zakupu (paragonu lub
faktury) oraz próbk´ lub fotografi´
pokazujàcà uszkodzenie, w przeciàgu
30 dni od pojawienia si´ wady.
Firma Tarkett, po stwierdzeniu
zasadnoÊci reklamacji, dostarczy
materia∏ pozwalajàcy na wymian´
uszkodzonego obszaru. Jednak˝e
odpowiedzialnoÊç firmy Tarkett
w ˝adnym przypadku nie przekracza faktycznej ceny zap∏aconej za
produkt. W szczególnych wypadkach
Tarkett zastrzega sobie prawo do
dokonania ogl´dzin uszkodzenia
w miejscu instalacji pod∏ogi.
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MONTA˚
I AKCESORIA
SYSTEMY ¸ÑCZENIA
Trzy inteligentne rozwiàzania
wprowadzone przez firm´ Tarkett
u∏atwiajà uk∏adanie drewnia
nych pod∏óg bez u˝ycia kleju na
∏àczeniach. Wszystkie zapewniajà
jednakowà wytrzyma∏oÊç. Ró˝nica
polega na metodzie i szybkoÊci
monta˝u oraz rodzaju potrzebnych
narz´dzi. Równie˝ tradycja odgrywa
pewnà rol´. Jedni preferujà nowsze,
zamykane pod kàtem systemy zatrza
skowe, inni wolà stosowaç tradycyjne
dobijane systemy poziome.

Inteligentne
rozwiàzania
wprowadzone
przez firm´ Tarkett
ułatwiajà układanie
drewnianych podłóg
bez u˝ycia kleju.
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■ 2-lock – to najnowsze
rozwiàzanie w zakresie systemów
mocowania, tzw. zamek 5G. Deski
uk∏ada si´ wzd∏u˝ i spina razem na
krótkim boku za pomocà wbudowa
nego zatrzasku. Jest to najbardziej
efektywne rozwiàzanie w zakresie
szybkiego monta˝u. Oszcz´dnoÊç
czasu w porównaniu z innymi syste
mami wynosi blisko 30%.
■ T-lock – rozwiàzanie identycz
ne jak w przypadku mocowania
wzd∏u˝nego 2-lock, jednak bez
spr´˝ynujàcego zatrzasku na krótkich
bokach deski.
■ Ultraloc – system zatrzaskowy,
w którym deski ∏àczy si´ poziomo
za pomocà m∏otka i dobijaka.
■ T&G – klasyczny system łàczenia
desek za pomocà pióra i wpustu.

Akcesoria niezb¢dne do
kompletnej instalacji
Firma Tarkett ma w ofercie
równie˝ niewielkà grup´ pod∏óg
z ∏àczeniami klejonymi. Sà to z∏àcza
na pióro i wpust, wymagajàce
stosowania ró˝nych technik
monta˝u. Przyk∏adem jest pod∏oga
22-milimetrowa, którà mo˝na
przybiç do drewnianego rusztu lub
bezpoÊrednio do pod∏o˝a. Bezklejowe
systemy mocowania nie nadajà si´
do takich pod∏óg. Ka˝dà drewnianà
pod∏og´ mo˝na przykleiç do pod∏o˝a,
niezale˝nie od systemu mocowania.
Powierzchnie pod∏óg wi´ksze ni˝ 12
m x 20 m lepiej przykleiç do pod∏o˝a.
W przypadku instalacji „p∏ywajàcych”
na powierzchniach wi´kszych ni˝
podano wy˝ej nale˝y zastosowaç
dylatacje poprzeczne. Innym powo
dem klejenia pod∏ogi do pod∏o˝a jest
potrzeba wyciszenia odg∏osu kroków
w pokoju.
W takim przypadku jednak bardziej
s∏ychaç dêwi´ki w pomieszczeniu
znajdujàcym si´ pod nami.

Firma Tarkett oferuje pe∏ny zestaw
akcesoriów, nadajàcych wykoƒczonej
pod∏odze elegancki wyglàd, a tak˝e
narz´dzi instalacyjnych i produktów
do piel´gnacji pod∏óg. Pi´kne i ele
ganckie listwy wykoƒczeniowe oraz
przejÊciowe, nak∏adki na kraw´dzie
schodów i os∏ony na rury poprawiajà
walory estetyczne i u˝ytkowe pod∏óg.
Narz´dzia monta˝owe, a wÊród
nich dobijaki, dystansery, memb
rany wodoszczelne i paroizolacje
oraz praktyczna odzie˝ ochronna
umo˝liwiajà efektywnà i skutecznà
instalacj´. W∏aÊciwoÊci akustyczne
mo˝na poprawiç, stosujàc w∏aÊciwy
rodzaj podk∏adu, np. Tarkoflex II,
który wycisza odg∏osy kroków i pe∏ni
równie˝ rol´ membrany chroniàcej
przed wilgocià. Tarkofoam II wycisza
odg∏osy kroków. Efekt najlepszego
wyciszenia uzyskuje si´, przyklejajàc
pod∏og´ do pod∏o˝a.

Firma Tarkett dysponuje w∏aÊciwymi
klejami i akcesoriami. Tarkett
Bioclean i Tarkett Lacquer Refresher
(odÊwie˝acz do lakierów) to
skuteczne Êrodki pozwalajàce
zachowaç przez d∏ugi czas urod´
i Êwie˝oÊç pod∏ogi. W razie
uszkodzeƒ przydatne sà akcesoria
s∏u˝àce do naprawy, np. zapasowe
warstwy Êcieralne, szpachlówki
w ró˝nych kolorach drewna, lakiery
naprawcze i tabliczki barwionego
wosku dostarczane w ramach zestawu
naprawczego.
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ZABIEGI
KONSERWACYJNE

Odnawianie podłóg
drewnianych
Wszystkie drewniane pod∏ogi firmy
Tarkett mo˝na odnawiaç i cyklinowaç.
Wyjàtkiem jest pod∏oga Viva, której
nie mo˝na cyklinowaç, ale mo˝na
jà lekko przeszlifowaç, a nast´pnie
ponownie lakierowaç. W przypadku
plam i drobnych uszkodzeƒ pod∏ogi,
nie trzeba daleko szukaç pomocy. Zestaw naprawczy* firmy Tarkett u∏atwia
usuwanie drobnych uszkodzeƒ. Zestaw
obejmuje papier Êcierny, szpachlówk´
(w kilku odcieniach) i lakier do poprawek. Na potrzeby wi´kszych napraw,
obejmujàcych pod∏ogi z ró˝nych
gatunków drewna, firma Tarkett
przygotowa∏a przybornik do napraw
z minipalnikiem i tabliczkami wosku
w odcieniach odpowiadajàcych barwom
pod∏ogi. Kolory wosku mo˝na mieszaç.
Przybornik do napraw Tarkett zalecany
jest jako obowiàzkowe wyposa˝enie
obiektów, w których Êcieranie pod∏óg
jest szczególnie nasilone, gdzie ryzyko
drobnych uszkodzeƒ jest wi´ksze.
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Pod∏ogi firmy Tarkett mo˝na cyklinowaç Êrednio 2–3 razy (Rumba, Tango)
lub 4–5 razy (Salsa, Epoque, Professional). IloÊç lekkich szlifowaƒ, które nie
wnikajà g∏´biej w warstw´ lakieru i nie
naruszajà zbytnio struktury drewna,
i po których mo˝na zastosowaç Tarkett
Refresher*, mo˝e byç wy˝sza od
Êrednich wartoÊci podanych wy˝ej.
Prawid∏owe odnowienie powierzchni
o g∏´bszych uszkodzeniach i du˝ych zarysowaniach mo˝e wymagaç g∏´bszego
szlifowania. W takim przypadku liczba
dopuszczalnych zabiegów cyklinowania mo˝e byç mniejsza od podanej
wy˝ej. Cyklinowanie pod∏óg powinni
wykonywaç specjaliÊci. Dysponujà oni
w∏aÊciwymi urzàdzeniami i mogà
poleciç najlepsze zabiegi wykoƒczenia
powierzchni, jeÊli pod∏oga zosta∏a
zeszlifowana a˝ do warstwy drewna.
Odnawiajàc pod∏og´ lakierowanà,
która zosta∏a zeszlifowana do
nieos∏oni´tego drewna, nale˝y
ponownie zabezpieczyç jej powierzchni´. Takà pod∏og´ mo˝na ponownie
polakierowaç, ale mo˝na jà równie˝

olejowaç lub bejcowaç, nadajàc jej
w efekcie zupe∏nie nowy wyglàd.
Zalecamy jednak, aby pod∏og´
pierwotnie olejowanà ponownie
zaolejowaç, gdy˝ olej wchodzi g∏´biej
w struktur´ drewna i trudniej go
usunàç przy cyklinowaniu. Cyklinowanie usuwa równie˝ efekt szczotkowania pod∏ogi ca∏kowicie lub cz´Êciowo,
zale˝nie od g∏´bokoÊci szlifowania.
Liczba mo˝liwych zabiegów szlifowania pod∏ogi szczotkowanej mo˝e
byç równie˝ nieco mniejsza. Pod∏ogi
Epoque i Salsa firmy Tarkett mo˝na
cyklinowaç równie cz´sto co pod∏ogi
z desek litych, mimo ró˝nicy
w gruboÊci warstwy u˝ytkowej.
Pod∏oga lita nigdy nie b´dzie tak
równa jak pod∏oga warstwowa Tarkett,
co oznacza, ˝e w trakcie cyklinowania pod∏ogi litej trzeba zeszlifowaç
grubszà warstw´ drewna.
System ∏àczenia pod∏ogi z desek
litych równie˝ ogranicza liczb´
mo˝liwych szlifowaƒ.
*Patrz tabela akcesoria na ostaniej stronie
niniejszej broszury

TABELA ZABIEGÓW KONSERWACYJNYCH
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ZABIEGI
KONSERWACYJNE

Olej na bazie wosków
twardych Proteco
Pod∏oga olejowana ró˝ni si´ od
lakierowanej brakiem szczelnoÊci
powierzchni. To sprawia, ˝e jest
bardziej podatna na Êcieranie
i zarysowania. Olej Proteco Hardwax
zapewnia znacznie lepszà ochron´
ni˝ w przypadku pod∏óg olejowanych
tradycyjnymi Êrodkami, w których olej
przenika do wn´trza drewna, czyli
tam, gdzie proces Êcierania nie zachodzi. „Magicznym” sk∏adnikiem
naszego oleju Proteco Hardwax Oil
jest twardy wosk, który osadza si´
w warstwie powierzchniowej i zapewnia solidnà ochron´ tam, gdzie jest
potrzebny. Efekt mo˝na porównaç
z nawoskowaniem karoserii samochodu. Zabieg sprawia, ˝e powierzchnia
jest odporna na dzia∏anie wilgoci
i ∏atwa do czyszczenia.
Po monta˝u pod∏oga jest gotowa do
u˝ycia – zb´dne staje si´ olejowanie
po monta˝u. W przypadku mniejszych
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uszkodzeƒ pod∏og´ mo˝na równie˝ od
nowiç tylko miejscowo, bez koniecznoÊci
olejowania ca∏ej powierzchni.
Wszystkie sk∏adniki, w tym twardy wosk,
sà pochodzenia roÊlinnego – rozwiàzanie
ze wszech miar przyjazne dla Êrodowiska
i zdrowia.

Informacje ogólne
Produkty firmy Osmo do czyszczenia
i konserwacji podłóg pokrytych
olejem na bazie wosków twardych
ułatwiajà zabiegi piel´gnacyjne
i dodatkowo przedłu˝ajà naturalnie
długà ˝ywotnoÊç podłóg drewnianych. Trzeba podkreÊliç, ˝e ró˝ne gatunki drewna majà ró˝ne właÊciwoÊci
dotyczàce twardoÊci, barwy,
podatnoÊci na wgniecenia i zarysowania itp. Wszystkie podłogi drewniane
stopniowo zmieniajà barw´, jeÊli sà
wystawione na działanie Êwiatła.

czyszczenie
Usunàç luêny brud za pomocà
odkurzacza lub suchego mopa
z mikrow∏ókien.
■ Do dokładniejszego, a zarazem
łagodnego czyszczenia u˝ywaç
„Wash and Care” (8016) firmy
Osmo wymieszanego z wodà.
■ Plamy z wina, kawy, farby itp.
usunàç zaraz po ich pojawieniu si´.
■

Renowacja
Umyç podłog´ w sposób opisany
powy˝ej.
■ Nało˝yç cienkà warstw´ „Liquid
Wax Cleaner” firmy Osmo, który
zapewnia długotrwałà ochron´
i doskonałà odpornoÊç na plamy
(bezbarwny 3029 i biały 3087).
■ Osmo „Liquid Wax Cleaner” równie˝
w du˝ym stopniu ułatwia czyszczenie. Wi´cej informacji
w tabelce na nast´pnej stronie.
■

Proteco Hardwax Oil zapewnia podłodze drewnianej wyjàtkowà ochron´.
Zabiegi konserwacyjne pomagajà przedłu˝yç jej naturalnà ˝ywotnoÊç.

Naprawy
W razie koniecznoÊci punktowej
naprawy powierzchni lub ponownego
olejowania nale˝y zastosowaç Osmo
„Polyx®-oil” (3062).

Zatrzymywanie brudu
przy wejÂciu
Nale˝y chroniç podłog´ przed
brudem, stosujàc skuteczny system
mat wejÊciowych (wycieraczek).
Im wi´cej brudu zostanie przy
drzwiach, tym mniej b´dzie go
do usuni´cia z pomieszczenia.
Nale˝y pami´taç o tym, ˝e drobne
zanieczyszczenia mechaniczne mogà
spowodowaç zarysowanie
i uszkodzenie podłogi.

Klimat
w pomieszczeniu
Wa˝ny jest odpowiedni klimat
w pomieszczeniu i wilgotnoÊç
powietrza. W przypadku niezachowania właÊciwych warunków podłogi
drewniane mogà si´ odkształcaç
w wi´kszym stopniu ni˝ normalnie.
Nale˝y zwróciç szczególnà uwag´
na tà kwesti´ w nowych budynkach.
Wilgoç pochodzàca z konstrukcji
budowlanej i zwykła wilgotnoÊç
w czasie lata wymagajà dobrej
wentylacji i w razie potrzeby
dogrzewania. WilgotnoÊç wzgl´dna
powietrza w pomieszczeniu powinna
wynosiç 30-60%. W czasie sezonu
grzewczego wilgotnoÊç czasami
mo˝e byç zbyt mała (poni˝ej 30%).
W takim przypadku zalecane jest
u˝ywanie nawil˝acza powietrza.

Usuwanie plam
Zabezpieczone olejem na bazie
wosków twardych podłogi drewniane
firmy Tarkett sà bardzo odporne
na plamy. Ogólnà zasadà jest usuwanie plam tak szybko, jak to mo˝liwe,
zanim wyschnà i si´ utrwalà.
Nast´pnie nale˝y przetrzeç dobrze
wyciÊni´tà z wody szmatkà. Nale˝y
zapoznaç si´ z instrukcjà
o rodzajach plam, aby dowiedzieç si´, jakiego rodzaju Êrodka
czyszczàcego u˝yç.
Rodzaj plamy:

Usuwanie:

Owoce, owoce
jagodowe, soki,
napoje bezalkoholowe, piwo, wino,
mleko, Êmietana,
kawa, herbata

Osmo Wash and
Care

Czekolada, tłuszcz,
bita Êmietana, Êlady
gumy, olej, smoła,
asfalt

Osmo Liquid
Wax Cleaner /
Spray

Atrament, flamaster,
czarny barwnik,
farba, kredki itp.

Osmo Liquid
Wax Cleaner /
Spray

Mocz, wymiociny

Osmo Wash and
Care

Krew

Zimna woda
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