
Pielęgnacja i konserwacja podłóg  Ipowood.

Podłogi  „IPOWOOD” to  naturalne  drewno  i  jeżeli  zależy  nam  na  zachowaniu  niepowtarzalnego
piękna, w czasie  ich użytkowania należy  je odpowiednio pielęgnować i konserwować. Podstawowym
warunkiem   jest  zabezpieczenie  podłogi  przed  działaniem  niszczących  czynników,  do  których
zaliczamy piasek i wodę. Także utrzymywanie odpowiedniej wilgotności i temperatury  w trakcie ich
użytkowania ma bardzo duży wpływ na ich wygląd i stan techniczny / wilgotność powietrza 45-65%,
temperatura 18-21oC/

I. Pielęgnacja podłogi lakierowanej:
Podłogi są lakierowane fabrycznie i po ich  zamontowaniu gotowe są do użytkowania.

Codzienne czyszczenie podłogi lakierowanej polega na jej odkurzaniu lub przetarciu wilgotną
szmatką  a  co  pewien  czas  należy  ją   przemyć  z  dodatkiem  uniwersalnego  środka
czyszczącego, bez dodatków substancji mydlanych.
 Lakierowane podłogi  nie  wymagają  prawie  żadnej  konserwacji  ale  jednak,  kiedy podłoga
zacznie  sprawiać wrażenie  lekko porysowanej i  matowej ,  można na nią nanieść warstwę
impregnatu  polimerowo-akrylowego  /ważne  jest  aby  tę  czynność  wykonać  zanim powłoka
lakierowa na powierzchni podłogi zostanie całkowicie wytarta/.

II. Pielęgnacja podłogi olejowanej:
Podłogi  są olejowane fabrycznie,  mimo to  po montażu  należy  dodatkowo  pokryć  podłogę
olejem pielęgnacyjnym lub pastą pielęgnacyjną.

W normalnych warunkach olejowana  podłoga wymaga jedynie czyszczenia odkurzaczem lub
zmiotką,  jednakże  należy  ją  regularnie  czyścić  markowym  delikatnym  detergentem  do
czyszczenia drewnianych podłóg olejowanych, rozpuszczonym w wodzie, z użyciem wilgotnej
szmatki  /szmatka powinna być dokładnie wyciśnięta,  tak aby podłoga zdołała wyschnąć w
ciągu dwóch minut  od kontaktu z wodą/.
W  regularnych  odstępach  czasu  lub  w  przypadku  znacznego  zbrudzenia  i  zmatowienia
podłogi, należy umyć podłogę z użyciem odpowiedniego penetrującego środka czyszczącego,
po czym podłogę należy ponownie zabezpieczyć  nową warstwą oleju pielęgnacyjnego lub
pasty  pielęgnacyjnej.  Taka  konserwacja  gwarantuje  maksymalną  ochronę  i  żywotność
drewnianej podłogi.  

Uwaga:
Przeprowadzając pielęgnację każdego rodzaju podłóg należy stosować się do zaleceń 
producentów chemii podłogowej.

Zasady ochrony podłóg Ipowood:
- przy wejściu umieścić odpowiednią wycieraczkę
- natychmiast usuwać z podłogi zanieczyszczenia i piasek
- unikać chodzenia po podłodze w „szpilkach”
- pod krzesłami biurowymi ułożyć maty ochronne
- wyposażyć meble w podkładki filcowe
- natychmiast wycierać wszelkie rozlane płyny
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