H εταιρία που ξέρει καλά τα ξύλινα δάπεδα
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* 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 όπως
MAGIC OIL 2-Συστατικών, MAGIC OIL 2-Συστατικών ERGO, MAGIC OIL 2-Συστατικών SPA και
SOYA BASE PLUS και συντηρούνται επίσης με τα αντίστοιχα προϊόντα PALLMANN.
Προσοχή: Τα ρολά και τα εργαλεία εφαρμογής πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο DIN
EN 12529 (πλαστικά ή τσόχα). Μεταλλικά έπιπλα και αντικείμενα πρέπει να προστατεύονται
κατάλληλα.
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Fax: +49 (0) 931 27964-50
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ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ
Οδηγίες συντήρησης εμποτισμένων ξύλινων
δαπέδων με προϊόντα της εταιρίας PALLMANN

Τώρα και με
άρωμα
ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ!

Πολύτιμες συμβουλές για τη
σωστή φροντίδα
των ξύλινων δαπέδων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Έχετε αποφασίσει υπέρ της δημιουργίας ενός ξύλινου δάπεδου κατασκευασμένου από φυσικά υλικά; Ενός ξύλινου δαπέδου που είναι εμποτισμένο με
λάδια της Pallmann, όπως π.χ. MAGIC OIL 2-Συστατικών ή SOYABASE PLUS.
Γενικά τα εμποτισμένα ξύλινα δάπεδα μπορούν να πατηθούν μόνο μετά την
πλήρη ξήρανση του λαδιού/κεριού επικάλυψης, σε κάθε περίπτωση όχι πριν
από 12 ώρες (ειδικά στο SOYABASE PLUS μετά από 24 ώρες).
Τα εμποτισμένα δάπεδα πρέπει να μείνουν τουλάχιστον 12 ώρες (ενώ
για το SOYA BASE PLUS απαιτούνται 4 – 7μέρες) χωρίς να έρθουν σε
επαφή με νερό ή άλλα ρευστά, όπως επίσης με φορτία π.χ. βαριά έπιπλα
ή τέλος να σκεπαστούν με χαλιά ή πλαστικά φύλλα.
Ακολυθώντας όλες τις προαναφερόμενες προφυλάξεις τις πρώτες ώρες/
μέρες μετά τον εμποτισμό το ξύλινο δάπεδο εξασφαλίζει τη μακροβιότερη συντήρηση της αρχικής υφής του.

1. Διαδικασία καθαρισμού με PALLMANN CLEAN
Τα εμποτισμένα ξύλινα δάπεδα με λάδια της εταιρίας PALLMANN πρέπει
να καθαρίζονται και να συντηρούνται με ”PALLMANN CLEAN”.
Εφαρμογή:
1. Πριν από τη χρήση αφήστε το προϊόν να εγκλιματιστεί και ανακινήστε
καλά.
2. Αραιώστε περίπου 100 – 200ml PALLMANN CLEAN με 10 λίτρα νερό
και απλώστε με καλά στυμμένο πανί μία στρώση προς μια κατεύθυνση.
3.Η ακριβής διαδικασία συντήρησης παρουσιάζεται στο γενικό πίνακα της
συχνότητας καθαρισμού και φροντίδας.
2. Διαδικασία συντήρησης με PALLMANN MAGIC OIL CARE
Για να μπορεί να αντέξει το εμποτισμένο ξύλινο δάπεδο τη
συνεχή ρύπανση, προτείνουμε τη διαδικασία συντήρησης με το
Pallmann MAGIC OIL CARE. Πριν από την εκτέλεση της
συντήρησης πρέπει να προηγείται πάντα ο καθαρισμός.

Εφαρμογή:
1. Πριν από τη χρήση αφήστε το προϊόν να εγκλιματιστεί
και ανακινήστε καλά.
2. Αραιώστε περίπου 500 ml PALLMANN MAGIC OIL CARE σε 10
λίτρα νερό. Σε περιπτώσεις επίμονης βρωμιάς ή ξεθώριασματος
αυξήστε την περιέκτικότητα ή αν είναι απαραίτητο χρησιμοποιήστε το χωρίς αραίωση με απλικατέρ (που δεν έχει χνούδι), απλώνοντας μια στρώση προς μια κατεύθυνση και κατόπιν αφήστε το να
στεγνώσει.
3. Καθαρίστε τα εργαλεία μετά από τη χρήση με καθαρό νερό.
4. Η συχνότητα της ρουτίνας συντήρησης εξαρτάται από τη χρήση
του δαπέδου.
5. Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του δαπέδου, προτείνουμε τακτικό καθαρισμό και συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή. Η ακριβής διαδικασία συντήρησης παρουσιάζεται στο γενικό πίνακα συχνότητας καθαρισμού και φροντίδας.

3. Βασικός καθαρισμός με PALLMANN CLEAN και επανεμποτισμός με προϊόντα PALLMANN
Η συχνότητα του βασικού καθαρισμού και της εκ νέου λίπανσης
με τα κατάλληλα προϊόντα Pallmann εξαρτάται από τα φορτία που
δέχεται ο χώρος και από τη συχνότητα σφουγγαρίσματός του.
• Επαναλίπανση με τα κατάλληλα προϊόντα PALLMANN μπορεί
να γίνει μετά από τον καθαρισμό με PALLMANN CLEAN.
• Ελάχιστο φορτίο και σπάνιο σφουγγάρισμα: 1 ετησίως
• Κανονική οικιακή χρήση: 1 – 2 ετησίως
• Έντονη καταπόνηση για εμπορικούς σκοπούς: 3-12 ετησίως

!

Ο πρώτος βασικός καθαρισμός και η αρχική λίπανση πρέπει
να γίνονται από εξειδικευμένους τεχνίτες.
Αναζητήστε εξουσιοδοτημένες εταιρίες στην τελευταία σελίδα.

