MAD PODŁOGI - instrukcja użytkowania i pielęgnacji
Drodzy Państwo
Zostaliście użytkownikami naturalnych i trwałych podłóg drewnianych, które zachowają
swój urok przez wiele, wiele lat, jeśli będą prawidłowo użytkowane i pielęgnowane.
Deski zostały wykonywane z naturalnego drewna dębowego, jesionowego,…,
a
wypracowana technologia wykonania desek podłogowych zapewnia najwyższe standardy
dotyczące jakości. Podłogi wyprodukowane zostały wg polskiej normy PN-EN 13226.
Nasze deski podłogowe opuszczając magazyn posiadają wilgotność 9% +/- 2%.
Warunki klimatyczne w pomieszczeniu:
Należy pamiętać, że jest to produkt w 100% naturalny, wykonany z litego drewna, dlatego w
miarę możliwości musimy zagwarantować mu optymalne warunki dotyczące temperatury i
wilgotności w pomieszczeniach, gdzie będzie przechowywany oraz układany:
o temperatura powietrza: 18-23oC
o wilgotność powietrza:
45-65%.
Są to parametry, które są też najbardziej wskazane dla człowieka. Najtrudniejszym okresem,
w którym wilgotność powietrza znacznie spada jest sezon zimowy i wówczas należy
nawilżać pomieszczenia, najlepiej za pomocą nawilżaczy, pojemników na wodę na
kaloryferach oraz dbać o utrzymanie właściwej temperatury.
Instrukcja dotycząca montażu:
Przed układaniem należy koniecznie sprawdzić deski pod względem jakościowym,
sprawdzić wytrzymałość oraz wilgotność podłoża: podłoże betonowe do 2% wilgotności,
podłoże drewniane 8%, podłoże anhydrytowe 0,5% . Wszelkie prace budowlane (mokre)
powinny być zakończone. Dzięki odpowiedniej grubości deski (20mm) możemy mocować
przykręcając je do legarów lub bezpośrednio przyklejać do posadzki. Do klejenia stosujemy
kleje poliuretanowe 1- lub 2- składnikowe, aby uniknąć niespodzianek z tytułu „pracy
drewna”. Należy pamiętać o dylatacjach przy ścianach, przy większych powierzchniach i
innych na stałe zamontowanych elementach.
1. Jeśli kupili Państwo deski surowe, które należy wykończyć po montażu, to należy
powierzyć je w ręce profesjonalnej ekipy parkieciarskiej, która w celu zabezpieczenia
powierzchni deski, po położeniu i przeszlifowaniu pokryje je wg Państwa uznania:
olejem, olejowoskiem bądź lakierem.
2. Jeśli nabyliście Państwo deski gotowe do użytkowania po położeniu, to należy
pamiętać, aby montaż zlecić profesjonalnej ekipie parkieciarskiej i przestrzegać
poniższych zaleceń.
Powierzchnia naszych desek pokryta jest systemem SAICOS - to kombinacja oleju i wosku
na bazie naturalnych i roślinnych surowców, charakteryzująca się dużą odpornością na
ścieranie, zabrudzenia, posiadającą także właściwości hydrofobowe . Olejowoski SAICOS
zabezpieczają drewno w naturalny sposób - olej wnika głęboko w drewno zabezpieczając je
od wewnątrz, a jednocześnie utrzymuje jego elastyczność, ponieważ woski naturalne
chronią powierzchnię zewnętrzną, zapewniając dużą wytrzymałość i łatwość użytkowania.
Podłoga po ułożeniu w celu uzyskania trwalszej powłoki powinna być poddana pierwszej
pielęgnacji!
Zalecenia:
1.
Zabezpieczamy meble systemem podkładek filcowych.
2.
Pod krzesła z kółkami kładziemy maty ochronne.
3.
Wprowadzamy system zbierania brudu i błota (maty, wycieraczki przed wejściem i po
wejściu do obiektu, domu).
4.
Zawsze na bieżąco usuwamy piasek z powierzchni (odkurzacz, ściereczka, wilgotny
mop).

5.
Do mycia i bieżącej czy okresowej pielęgnacji używamy pod rygorem utraty
gwarancji wyłącznie środków zalecanych przez firmę SAICOS – wg zaleceń instrukcji
użytkowania.
6.
Podłogę myjemy wilgotnym mopem, dodajemy środek do mycia WASH CARE
(nadmiar wilgoci ścieramy suchą szmatką).
7.
Zabezpieczamy powierzchnę środkiem do pielęgnacji wosku WAX CARE –
polerujemy miękką szmatką
8.
Wszelkie widoczne uszkodzenia, zarysowania powierzchni powłok twardego wosku
czyli punktową naprawę możemy wykonać sami przy pomocy gotowego zestawu REPAIR &
CAER SET (wg instrukcji użytkowania), który nie pozostawia widocznych śladów.
9.
Renowacja podłóg nie wymaga szlifowania, na oczyszczoną powierzchnię stosujemy
(koncentrat do mycia MAGIC CLEANSER) i nanosimy nową warstwę TWARDEGO WOSKU
OLEJNEGO SAICOS.
10.
W czasie prac remontowych zabezpieczamy podłogę przed zniszczeniem (np. tekturą
falistą-nie folią)
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń powoduje utratę gwarancji.
Pamiętajmy:

montaż podłóg zlecamy tylko profesjonalnym firmom parkieciarskim,

deski lite o grubości powyżej 14mm nie są zalecane na ogrzewanie podłogowe,

deski podłogowe muszą być sprawdzone pod względem ilościowym i
jakościowym przed przytwierdzeniem do podłoża, nie należy montować desek nie
odpowiadających inwestorowi, bowiem skutkuje to wygaśnięciem roszczeń
gwarancyjnych.

wszelkie niezgodności reklamujemy do 10 dni w miejscu zakupu
Reklamacji nie podlegają: uszkodzenia mechaniczne, naturalne zużycie podłogi,
zróżnicowana kolorystyka, przebarwienia wywołane działaniem światła, zadrapania
spowodowane przez zwierzęta, uszkodzenia wywołane przez wilgoć czy też niewłaściwy
montaż, a także uszkodzenia wywołane czyszczeniem i konserwacją w sposób niezgodny z
instrukcją.
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