Co należy wiedzieć o
parkietach i podłogach
drewnianych

Schematy pielęgnacji Państwa podłóg

Produkty LOBACARE® do
podłóg lakierowanych
Warunki klimatyczne pomieszczenia
Drewno jest produktem naturalnym. Pracuje i cały czas dopasowuje się do
wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Im dłużej i mocniej ogrzewane jest

Pierwsza pielęgnacja
(warstwa zabezpieczająca)

Bieżące czyszczenie

Powierzchnie

Nowo ułożona podłoga przy użyciu
odpowiednich środków pielęgnacyjnych
powinna zostać przez wykonawcę usługi
zabezpieczona tzw. „warstwą pielęgnacyjną“.
Przed nałożeniem środków, podłoga powinna
być wolna od brudu i kurzu, dlatego należy ją
dokładnie umyć (bieżące czyszczenie).
Pielęgnacja z warstwą zabezpieczającą
Jednoczesne czyszczenie i pielęgnacja podłogi

50% przy 20° C temperatury otoczenia.

pomieszczenie, tym suchsze jest powietrze i tym szersze fugi mogą powstać
w drewnie. Aby temu zapobiec można np. powiesić na kaloryferach
nawilżacze powietrza lub/albo ustawić w pomieszczeniu odpowiednią ilość
roślin zielonych. Optymalny mikroklimat zarówno dla drewna, jak i dla
dobrego samopoczucia to względna wilgotność powietrza na poziomie ok.

Lakierowanie lub impregnacja olejem chroni parkiety i podłogi drewniane
przed wnikaniem brudu i wilgoci. Po świeżo lakierowanych podłogach nie
należy chodzić na następny dzień. Im dłużej przez pierwsze dni podłoga
będzie oszczędnie użytkowana, tym dłuższa będzie żywotność warstwy

Produkty LOBACARE® do
podłóg olejowanych/
woskowanych

LOBA® NatureWax

nie dotyczy

LOBA® ParkettCare matt

Wosk:

Olej:

LOBA® ParkettCare

Częstotliwość
pielęgnacji*
zależnie od obciążenia
*

normalne

**

średnie

***

duże

LOBA® FloorCare matt
LOBA® CareCleaner

LOBA® Cleaner

–

Olej:

–

–

Wosk:

LOBA® Cleaner

Usunięcie przy użyciu odpowiedniego
środka czyszczącego lekkich zabrudzeń np.
plam po napojach, resztek jedzenia,
których nie da się zamieść lub odkurzyć.

lakieru lub oleju. Pod nogi krzeseł, sof, foteli należy podkleić podkładki
filcowe. W przypadku korzystania z mebli na kółkach (np. krzesła biurowe)
podłoga w miejscu korzystania z mebli, powinna być zabezpieczona

LOBA® WaxCleaner

dni

LOBA®
ParkettSoap

2-4

4-7

Mydło:

co

co

dni

co
1-2
dni

odpowiednimi matami. Materiały zawierające plastyfikatory, jak np.: maty
dywanowe, nogi mebli, kółka krzeseł, elastyczne kleje do parkietu i kleje
montażowe mogą powodować zmiękczenie i przebarwienia warstwy lakieru.
Ślady środków do farbowania włosów, ślady gumowych kółek krzeseł
obrotowych, opon rowerów, aut, motocykli i tym podobnych pozostawiają
trwałe, nieodwracalne przebarwienia.
Podłogi nowo lakierowane, impregnowane olejem lub woskiem
W ciągu pierwszego tygodnia po lakierowaniu lub impregancji, podłoga może
być czyszczona tylko na sucho (miotła, mop, odkurzacz). Aby nie zakłócać

Bieżąca pielęgnacja
Odświeżenie warstwy nałożonego środka
pielęgnacyjnego chroniącej powłokę lakieru
/ impreganatu olejowego lub woskowego
przed uszkodzeniami. Należy zwrócić
uwagę, aby podłoga była wolna od
zabrudzeń (należy najpierw wykonać
bieżące czyszczenie podłogi).
Pielęgnacja z warstwą zabezpieczającą
Jednoczesne czyszczenie i pielęgnacja

LOBA® ParkettCare
LOBA® ParkettCare matt
LOBA® FloorCare matt

Wosk:

Olej:
LOBA®
NatureOil

LOBA® NatureWax

LOBA® CareCleaner
Mydło

razy

razy

2-4

1-2
w roku

LOBA®
ParkettSoap

w roku

4-6
razy
w roku

procesu utwardzania lakieru lub impregnatu, również nie wolno ścielić na
podłodze dywanów. Najwcześniej po upływie 5-10 dni można zacząć
czyszczenie i pielęgnację parkietu i podłogi drewnianej odpowiednimi
środkami do pielęgnacji.

Produkty LOBA do czyszczenia i
pielęgancji są dostępne u naszych
partnerów handlowych.

Gruntowne/intensywne czyszczenie

LOBA® CareRemover

Usuwanie bardzo silnych zabrudzeń, których
nie da się usunąć środkami do bieżącego
czyszczenia. Usuwanie również starych
warstw środków pielęgnacyjnych. W celu
ponownego zabezpieczenia podłogi, po
gruntownym czyszczeniu należy
przeprowadzić pierwszą pielęgnację.

LOBA® WaxRemover

Mydło: LOBA® ParkettSoap

12

24

co

co

miesiące miesięcy

1-2
razy
w roku

Uwaga: Nasze ustne i pisemne zalecenia techniczne oparte na zdobytej wiedzy, należy traktować tylko w kategoriach niezobowiązujących wskazówek, które nie zwalniają Państwa z przeprowadzadzenia próby przydatności zalecanych przez nas produktów do zamierzonego przez Państwa sposobu użycia. Podana częstotliwość przeprowadzenia poszczególnych czynności jest
jedynie orientacyjna i zależy bezpośrednio od rzeczywistego sposobu obciążenia i użytkowania podłogi. W związku z tym roszczenia z tytułu gwarancji są wykluczone.
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Data:
Zalecane i dobrane do bieżącego czyszczenia produkty LOBA
Data pierwszego gruntownego czyszczenia

Gruntowne czyszczenie:

półrocznie

raz do roku

Zalecana częstotliwość:
Zalecane i dobrane do bieżącej pielęgnacji produkty LOBA
Data pierwszej bieżącej pielęgnacji

kwartalnie

Bieżąca pielęgnacja:

półrocznie

co miesiąc

Zalecana częstotliwość:
Zalecane i dobrane do bieżącego czyszczenia produkty LOBA-Produkte
Data pierwszego bieżącego czyszczenia

co tydzień

Bieżące czyszczenie:

2 x w tygodniu

codziennie

Zalecana częstotliwość:
Zastosowany produkt LOBA
Data pierwszej pielęgnacji

Pierwsza pielęgnacja:
Cykle pielęgnacyjne:

zgodnie z normą DIN 18356 I z certyfikatem gwarancji
np. LOBASOL® HS Akzent 100

lub Olej / Wosk:
np. LOBADUR® WS 2K Duo

Lakier:

drewnianych

np. LOBADUR® WS EasyPrime

Lakier podkładowy:
Numer serii:
Typ powłoki:

Lakier

parkietu i podłóg

Wosk

Olej

Produkt LOBA:

dot. parkietu
wielowarstwowego

Tak

Ochrona kantów

Instrukcja pielęgnacji

Nie

Inny:
Dąb

Gatunek drewna:

Klon

Buk

Inne:
Parkiet wielowarstwowy
Bruk drewniany

Parkiet masywny

Rodzaj podłogi:
Mejscowość, adres:
Wystawiony dla:

Produkty LOBA polecają:

Certyfikat gwarancji i
paszport twojej podłogi

Instrukcja pielęgnacji parkietu i podłóg drewnianych:
Podłogi lakierowane

Podłogi olejowane i woskowane

PIERWSZA PIELĘGNACJA (WARSTWA ZABEZPIECZAJĄCA)*

BIEŻĄCE CZYSZCZENIE
A)

Warstwa pielęgnacyjna (w celu zabezpieczenia lakieru):
LOBA® ParkettCare nałożyć równomiernie używając LOBATOOL łasiczki.
Nadaje połysk bez polerowania. Przy matowych powierzchniach
stosować nierozcieńczony LOBA® FloorCare matt lub LOBA® ParkettCare matt.
LOBA® CareCleaner 1:10.

Usunąć z podłogi zabrudzenia i piasek,
najlepiej odkurzyć.

Nałożona przez wykonawcę podłogi
warstwa impregnatu olejowego wzgl.
gotowe parkiety z fabryczną warstwą
zabezpieczającą

LOBA® Cleaner

LOBA® ParkettCare

LOBATOOL łasiczka

Parkiet lub podłoga drewniana

B)

Nałożona przez wykonawcę
podłogi warstwa lakieru wzgl.
gotowe parkiety z fabryczną
warstwą zabezpieczającą

LOBA® FloorCare

LOBA® WaxCleaner

Następnie umyć podłogę używając LOBA® Cleaner lub
LOBA® WaxCleaner (rozcieńczając 1:10 z wodą) i mopa
LOBATOOL Wischmopp

Parkiet lub podłoga drewniana

Nałożona przez wykonawcę podłogi
warstwa impregnatu olejowego wzgl.
gotowe parkiety z fabryczną warstwą
zabezpieczającą

*Pierwsza pielęgnacja jest usługą dodatkową.
Warunki jej realizacji proszę ustalić z wykonawcą.

LOBA® CareCleaner

Parkiet lub podłoga drewniana

BIEŻĄCE CZYSZCZENIE

PIELĘGNACJA OLEJEM (BIEŻĄCA PIELĘGNACJA)
Pielęgnacja olejem: impregnacja podłogi tylko olejem

Zabrudzenia usunąć z podłogi przy użyciu miotły lub odkurzacza.
W razie potrzeby przetrzeć na mokro używając LOBA® Cleaner.
LOBA® Cleaner

Nanieść cienką warstwę LOBA® NatureOil używajać
szmatki nie pozostawiającej smug i włókien. Olej
wsiąkając odnawia warstwę impregnatu.

LOBA® NatureOil
Zniszczona i zabrudzona
warstwa pielęgnacyjna

Nałożona przez wykonawcę
podłogi warstwa lakieru wzgl.
gotowe parkiety z fabryczną
warstwą zabezpieczającą

Nałożona przez wykonawcę podłogi
warstwa impregnatu olejowego wzgl.
gotowe parkiety z fabryczną warstwą
zabezpieczającą

LOBA® ParkettOil

Parkiet lub podłoga drewniana

Parkiet lub podłoga drewniana

RADA!

Optymalny efekt czyszczenia
z LOBAHOME SprayMop Set.

RADA!

PIELĘGNACJA Z WARSTWĄ
ZABEZPIECZAJĄCĄ

BIEŻĄCA PIELĘGNACJA ,
WARSTWA ZABEZPIECZAJĄCA

Możliwa częściowa naprawa!

PIELĘGNACJA WOSKIEM (BIEŻĄCA PIELĘGNACJA)
Pielęgnacja woskiem: impregnacja podłogi dodatkowo woskiem

50 ml LOBA® CareCleaner rozcieńczyć
z 10l wody i umyć podłogę przy
użyciu mopa LOBATOOL Wischmopp

Nałożyć warstwę pielęgnacyjną
używając LOBATOOL łasiczki i
odświeżyć warstwę produktów
pielęgnacyjnych wg instrukcji dot.
pierwszej pielęgnacji
LOBA® ParkettCare
LOBA® ParkettCare
matt

LOBA® NatureWax

LOBA®
CareCleaner
LOBATOOL
łasiczka

Nałożyć cienką warstwę LOBA® NatureWax używając
szmatki nie pozostawiającej smug i włókien.

LOBATOOL
Wischmopp

Nałożona przez wykonawcę podłogi
warstwa impregnatu olejowego wzgl.
gotowe parkiety z fabryczną warstwą
zabezpieczającą

LOBATOOL Blocker

LOBA® FloorCare
LOBA® FloorCare
matt

Parkiet lub podłoga drewniana

Parkiet lub podłoga drewniana

Parkiet lub podłoga drewniana

Nałożona przez wykonawcę
podłogi warstwa lakieru wzgl.
gotowe parkiety z fabryczną
warstwą zabezpieczającą

Nałożona przez wykonawcę
podłogi warstwa lakieru wzgl.
gotowe parkiety z fabryczną
warstwą zabezpieczającą

GRUNTOWNE CZYSZCZENIE

Po upływie ok. 1 godz. wypolerować podłogę używając
LOBATOOL Blocker. Wzmocnienie warstwy ochronnej.

RADA!

GRUNTOWNE CZYSZCZENIE

Należy zwrócić uwagę, aby nie aplikować zbyt dużej ilości środka czyszczącego, ponieważ nadmierna
wilgoć może spowodować pęcznienie drewna. Optymalnym przyrządem do aplikacji środka czyszczącego
jest butelka z atomizerem LOBATOOL Sprühkanne.

*

PAŃSTWA DECYZJA!
LOBA® ParkettSoap*

+ bez rozpuszczalnika
- rozcieńczanie dużą ilością wody, UWAGA:

LOBA® WaxRemover*

lub

możliwe pęcznienie drewna

Maszynowe usuwanie warstwy pielęgnacyjnej z użyciem zielonego
pada (z polerką jednotarczową) lub twardej szczotki i środka LOBA®
CareRemover (rozcieńczając 1:4 z wodą). Następnie umyć podłogę
czystą wodą.

LOBA® CareRemover

LOBA® ParkettSoap

Maszynowe usuwanie warstwy pielęgnacyjnej (polerka jednotarczowa
z zielonym padem) lub ręcznie używając twardej szczotki.
LOBA® ParkettSoap* (rozcieńczając 1:2 z wodą)
następnie umyć podłogę czystą wodą

Zniszczona i zabrudzona
warstwa pielęgnacyjna
B

+ bez rozcieńczania wodą, bez pęcznienia
drewna
- z rozpuszczalnikiem

alternatywnie
LOBA® WaxRemover*

A
LOBA® WaxRemover

Sprühkanne

Nałożona przez wykonawcę podłogi
warstwa impregnatu olejowego wzgl.
gotowe parkiety z fabryczną warstwą
zabezpieczającą

Nałożona przez wykonawcę
podłogi warstwa lakieru wzgl.
gotowe parkiety z fabryczną
warstwą zabezpieczającą
Parkiet lub podłoga drewniana
Po wyschnięciu podłogi należy ponownie przeprowadzić pierwszą pielęgnację (patrz punkt pierwsza
pielęgnacja)

!

Parkiet lub podłoga drewniana
Następnie należy przeprowadzić bieżącą pielęgnację

W celu przeprowadzenia pierwszej pielęgnacji i naprawy uszkodzeń proszę skontaktować się z wykonawcą podłogi.

