4. Βασικός καθαρισµός µε PALLMANN CLEAN STRONG
Η σφράγιση των επιφανειών ξύλινων δαπέδων µε
βερνίκια έχει σαν αποτέλεσµα το σχηµατισµό µιας
προστατευτικής µεµβράνης, γεγονός που προσφέρει
προστασία στη διάρκεια του χρόνου.
Αλλά κάθε βερνίκι θαµπώνει ή σχηµατίζει µετά από
12 - 24 µήνες ζωής σηµάδια σε διάφορα σηµεία,
ανάλογα µε τη χρήση του χώρου. Το δάπεδο µπορεί
να πάρει πάλι µια πολύ λαµπερή εµφάνιση χάρη στη
χρήση του καθαριστικού PALLMANN-CLEAN STRONG.
Η απόφασή σας για τη σφράγιση ενός σκληρού
ξύλινου δαπέδου επιτυγχάνει τη µέγιστη δυνατή
προστασία κατά της φθοράς. Ωστόσο, κάθε βερνίκι
υποβάλλεται σε συνεχή φθορά λόγω της µόνιµης
φόρτισής του. Ως εκ τούτου, σύµφωνα µε τα πρότυπα
DIN 18 356 και DIN 18 367 ο καθαρισµός και η
συντήρηση είναι πολύ σηµαντικά για τη
μακροβιότερη ζωής των δαπέδων από φυσικά υλικά,
όπως το ξύλο.
Το Pallmann FINISH CARE αναπτύχθηκε ειδικά για
βερνικωµένα ξύλινα δάπεδα, ώστε να προσφέρει
απεριόριστη άνεση και απόλαυση του δαπέδου!
Η τελική προστατευτική µεµβράνη που σχηµατίζει
χρησιµεύει για την προστασία των ξύλινων δαπέδων,
που κατασκευάστηκαν υπό τις σωστές τεχνικές
προδιαγραφές και θα συντηρούνται µε συχνούς
κύκλους καθαρισµού και φροντίδας.
Για βερνικωµένα δάπεδα από φελλό:
Οι οδηγίες καθαρισµού και συντήρησης είναι πανοµοιότυπες µε
τις ισχύουσες για τα ξύλινα δάπεδα:
• Δάπεδα από φελλό σύµφωνα µε το Γερµανικό Ινστιτούτο
Τυποποίησης (DIN)18356 συντηρούνται µε το PALLMANN
FINISH CARE.
Για αντιολισθητικά ξύλινα δάπεδα προτείνεται η χρήση
του PALLMANN FINISH CARE STOP.
Το προϊόν PALLMANN FINISH CARE STOP αναπτύχθηκε
ειδικά για να ανταποκρίνεται σε ειδικές απαιτήσεις, π.χ. σε
γυµναστήρια, γηροκοµεία και παιδικούς σταθµούς. Οι
οδηγίες καθαρισµού και συντήρησης πληρούν τα πρότυπα
των βερνικωµένων ξύλινων δαπέδων, σύµφωνα µε το
Γερµανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (DIN) 18032 και την
ταξινόµηση EN-14904, που ισχύει για αθλητικά δάπεδα:

H εταιρία που ξέρει καλά τα ξύλινα δάπεδα

ΓΙΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ
ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ
* Η συχνότητα του βασικού καθαρισµού και της λίπανσης εξαρτάται από τον τύπο των προϊόντων
PALLMANN που θα χρησιµοποιηθούν, από τη χρήση του χώρου, την καταπόνηση που αυτός δέχεται
και από τη συχνότητα καθαρισμού. Πολύ έντονη κυκλοφορία σηµαίνει ότι το δάπεδο πρέπει να
καθαρίζεται συχνότερα.

Επειδή υπόκειται στην αποκλειστική προσωπική ευθύνη του χρήστη, η διείσδυση των υλικών
συντήρησης ή καθαρισµού στους τυχόν υφιστάµενους αρµούς. Γεγονός που µπορεί να οδηγήσει
σε αλλοιώσεις του χρώµατος του δαπέδου τοπικά. Όπως επίσης µπορεί να συµβεί διόγκωση των
επιµέρους τµηµάτων παρκέ ή τέλος διαχωρισµός του υλικού συντήρησης. Ως εκ τούτου η εταιρία
Pallmann δεν παρέχει εγγύηση ή δεν αναγνωρίζει δικαιώµατα προσφυγής.
Οι κλιµατικές συνθήκες σε έναν εσωτερικό χώρο επηρεάζουν την υγεία και την ευηµερία των
ατόµων σε αυτό, καθώς επίσης και τη διατήρηση της άριστης όψης των ξύλινων δαπέδων. Το
ξύλο ανήκει σε εκείνα τα φυσικά υλικά, τα οποία προσαρµόζονται µε την υγρασία του αέρα,
ανάλογα µε την περιεχόµενη υγρασία. Λόγω της διακύµανσης της εσωτερικής υγρασίας, προκαλείται διόγκωση ή συρρίκνωση στο ξύλο που µπορεί να δηµιουργήσει αρµούς στο ξύλινο
δάπεδο. Λόγω των παραπάνω φαινοµένων συστήνουµε η θερµοκρασία δωµατίου να κυµαίνεται
από 18°C έως 20°C µε σχετική υγρασία αέρα 50-60%.
Ένα υγρόµετρο αποτελεί πολύτιµη βοήθεια κατά τη διάρκεια µέτρησης και παρακολούθησης της
κλιµατικής δωµατίου. Δε µπορεί να δοθεί εγγύηση για τις συγκεκριµένες εργασίες καθαρισµού
και συντήρησης. Σε περίπτωση αµφιβολιών, διεξάγετε δικές σας δοκιµές.
Αυτές οι οδηγίες καθαρισµού και συντήρησης ισχύουν για όλα τα παρκέ και ξύλινα δάπεδα
σύµφωνα µε το πρότυπο DIN 18 356 ”Parquet works” και το πρότυπο DIN 18 367 ”Wood block
paving works”, που αναφέρεται σε λαδωµένα δάπεδα µε σειρά από προϊόντα PALLMANN και
συντηρούνται επίσης µε τα αντίστοιχα προϊόντα PALLMANN.
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Οδηγίες συντήρησης
βερνικωµένων ξύλινων δαπέδων
Πολύτιµες συµβουλές για τη
σωστή φροντίδα
των ξύλινων δαπέδων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Έχετε αποφασίσει υπέρ της ενσωµάτωσης ενός φυσικού
υλικού, όπως ένα ξύλινο δάπεδο µε σφραφγστικά βερνίκια
της εταιρίας Pallmann.

• προβερνικωµένων παρκέ/σανίδων διακόσµησης, τα οποία
µετά από την τοποθέτηση υποβάλλονται σε βασικό καθαρισµό, αφού γίνει δοκιµή καταλληλότητας.

Πρόσφατα βερνικωµένα ξύλινα δάπεδα µπορούν να πατηθούν
µόνο µετά την πλήρη ξήρανση του βερνικιού. Όσο περισσότερο
προστατεύσουµε ένα σφραγισµένο ξύλινο δάπεδο τις πρώτες
κρίσιµες µέρες, τόσο πιο µακρόχρονη θα είναι η ζωή του.
Η πλήρης φόρτιση του δαπέδου µε βαριά έπιπλα µπορεί να
επιτραπεί όχι νωρίτερα από την πλήρη σκλήρυνσή του.
Τέλος φρέσκοβερνικωµένα ξύλινα δάπεδα δεν πρέπει να
καλύπτονται άµεσα µε χαλιά άλλα υφασµάτινα ή πλαστικά
επικαλύµµατα.
Η ολοκλήρωση της σκλήρυνσης εξαρτάται από το είδος του
βερνικιού που χρησιµοποιήθηκε και καθορίζεται ανάλογα µε
την αρχική ή τη συνήθη διαδικασία συντήρησης του ξύλινου
δαπέδου. Για το σκοπό αυτό, καθαρίστε το βερνικωµένο δάπεδο µε σφουγγαρίστρα, σκούπα χειρός ή ηλεκτρική σκούπα.
Ελαφρά σηµάδια και δύσκολες βρωµιές πρέπει να αποµακρύνονται µε ελαφρώς βρεγµένο, καλά στυµµένο πανί. Επίµονη
βρωµιά όπως κηλίδες, στίγµατα ή σηµάδια παπουτσιών πρέπει
να αφαιρούνται µε PALLMANN CLEAN STRONG ή CLEAN
ανάλογα µε το βαθµό της ρύπανσης.
Σε καµία περίπτωση µη χρησιµοποιήσετε ατσαλόσυρµα κι άλλα
υλικά για τραχύ τρίψιµο ή πανιά microfiber!

Προεργασία υποστρώµατος:
Καθαρίστε το δάπεδο από τη βρωµιά και τη σκόνη µε µια
µάπα, σκούπα χειρός ή ηλεκτρική σκούπα. Για τον καθαρισµό από κατάλοιπα λαδιών ή κεριών προτείνεται ο καθαρισµός µε PALLMANN CLEAN STRONG.

1. Αρχική συντήρηση µε PALLMANN-FINISH CARE
Σας συνιστούµε όλα τα φρεσκοβερνικωµένα ξύλινα δάπεδα να υποβάλλονται σε αρχική συντήρηση. Λόγω των
τάσεων, που θα αναπτυχθούν κατά τη φόρτιση του δαπέδου, πρέπει να εξασφαλίζετε αρχικά την καλύτερη δυνατή
προστασία του βερνικιού.
Κατάλληλο, µεταξύ άλλων, για την επιφανειακή συντήρηση:
• Παρκέ και ξύλινων δαπέδων

Εφαρµογή:
Ανακινήστε καλά τη συσκευασία πριν από τη χρήση.
1. Αρχική συντήρηση: Απλώστε περίπου 10 ml αναραίωτου
PALLMANN-FINISH CARE για κάθε m2 µε µια µάπα PALL
MANN και κινηθείτε προς µια κατεύθυνση. Κατόπιν δεν
είναι απαραίτητη η στίλβωση!
Αφήστε το δάπεδο να στεγνώσει χωρίς φόρτιση για περίπου
60 λεπτά.

2. Διαδικασία συντήρησης: Αραιώστε περίπου 100 –
250 ml PALLMANN FINISH CARE µέσα σε 10 λίτρα
νερό και εφαρµόστε οµοιόµορφα µε ένα καλά στυµµένο
πανί ή µε τη µάπα PALLMANN. Αφήστε το δάπεδο να
στεγνώσει, χωρίς φόρτιση για περίπου 60 λεπτά.

3. Συχνότητα καθαρισµού µε PALLMANN CLEAN
Το PALLMANN CLEAN θα πρέπει να χρησιµοποιείται σε
τακτά διαστήµατα σύµφωνα µε το διάγραµµα που ακολουθεί. Τέλος οι ακριβείς οδηγίες χρήσης αναγράφονται
λεπτοµερώς στη συσκευασία κάθε προϊόντος.

Περιγραφή της συχνότητας καθαρισµού και φροντίδας:
Γιατί είναι σηµαντική η διαδικασία συντήρησης µε
PALLMANN-FINISH CARE
Η συχνή φροντίδα στα ξύλινα δάπεδα είναι επιβεβληµένη! Η
εξήγηση είναι πολύ απλή: Πλένετε τα χέρια σας καθηµερινά
µε σαπούνι και στη συνέχεια τα φροντίζετε µε µια κρέµα.
Μ'αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζετε ότι τα χέρια σας δε θα γίνουν
σκληρά. Μέσα από τη συχνή συντήρηση µε προϊόντα
Pallmann κάνετε ακριβώς το ίδιο στο ξύλινο δάπεδό σας.
Άρα καθώς το συντηρείτε καθώς το προστατεύετε!
Κατάλληλο µεταξύ άλλων για την επιφανειακή προστασία:
• Βερνικωµένων δαπέδων από φελλό, παρκέ- και ξύλινων
δαπέδων, linoleum, PVC, προβερνικωµένων παρκέ /διακοσµητικών πλακών, δαπέδων από φυσική και τεχνητή πέτρα
(σε µάρµαρα, terracotta και άλλα φυσικά πορώδη υλικά,
πρέπει να διεξάγετε δοκιµές).
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