Wytyczne do pracy przy pielęgnacji podłóg,
olejowanych ADLER Legno-Öl ew. ADLER Legno-Color
W celu zachowania, w jak najdłuższym czasie, jakości i piękna powierzchni podłóg drewnianych
olejowanych przy użyciu ADLER Legno-Öl ew. ADLER Legno-Color, powinny być one odpowiednio pielęgnowane.
a) Czyszczenie
Naolejona podłoga ulega naturalnemu zużyciu przez częściowe obciążenie. Największe działanie
na powierzchnie wywołuje piasek i podobny rodzaj zabrudzeń. Aby utrzymać czystość należy
powyższe rodzaje zabrudzeń usuwać mopem, miotłą lub odkurzaczem.
Do regularnej pielęgnacji naolejonych podłóg polecamy wycieranie za pomocą wilgotnej, niepostrzępionej szmatki do czyszczenia podłóg. Proszę nie używać do czyszczenia szmatki z
mikrowłókien, ponieważ zachowuje się jak papier ścierny i niszczy naolejone powierzchnie. Do
wody można dodać produkt ADLER Clean-Parkettreiniger 42198. Ważne jest przy tym, aby
powierzchnie zostały wyczyszczone lekko zwilżoną szmatką, a nie mokrą.
Mocno zabrudzone i tłuste powierzchnie wyczyścić za pomocą produktu ADLER Legno-Reiniger
80025 nawilżoną szmatką, szczególnie z głębokich porów. Po tym wysuszyć powierzchnię.
Nie używać ostrych środków czystości z zawartością np. amoniaku („roztwór wodny amoniaku”),
alkoholu i rozmiękczaczy; to samo dotyczy środków czystości z dodatkami ściernymi powodującymi zadrapania (na etykietach standardowych środków czystości i pielęgnacyjnych są podane
istotne składniki).
b) Pielęgnacja
Do ostrożnej pielęgnacji i odświeżania powierzchni, do których używa się produkty ADLER Legno- Öl 50880ff ew. ADLER Legno-Color 50875, polecamy coroczne lub w zależności od potrzeb, częstsze używanie oleju pielęgnacyjnego ADLER Legno-Pflegeöl 50882.
Przed użyciem powierzchnia musi być sucha, wolna od tłuszczów i kurzu.
Szmatkę do pielęgnacji lub szmatkę do czyszczenia podłóg zwilżyć produktem ADLER Legno-Pflegeöl 50882, następnie rozprowadzić olej cienko i równomiernie. Po ok. 5 minutach suszenia zebrać nadmiar szmatką wzdłuż włókien.
c) Renowacja, stopniowe naprawy
Bezbarwne i białe powierzchnie
W przypadku zużytych i uszkodzonych powierzchni zaleca się wykonanie szlifu włókniną do
szlifowania (szara) wzdłuż włókien. Przy częściowych retuszach pomaga odgraniczenie miejsc
odpowiednią taśmą kryjącą (np. pojedyncze deski podłogowe). Po usunięciu kurzu wilgotną
szmatką za pomocą ADLER Legno-Öl Farblos 50880 ew. w przypadku naolejonych białych
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powierzchni za pomocą ADLER Legno-Öl Weiß 50881, nanieść pędzlem i rozprowadzić olej
cienko i równomiernie. Po ok. 5. Minutach suszenia zebrać nadmiar szmatką wzdłuż włókien.
Naniesienie powtórzyć po wysuszeniu przez noc.
Barwne powierzchnie:
W przypadku zużytych i uszkodzonych powierzchni zaleca się wykonanie szlifu włókniną do
szlifowania (szara) wzdłuż włókien. Przy częściowych retuszach pomaga odgraniczenie miejsc
odpowiednią taśmą kryjącą (np. pojedyncze deski podłogowe). Po usunięciu kurzu nanieść pędzlem ADLER Legno-Color 80875 w wybranym odcieniu, olej rozprowadzić cienko i równomiernie.
Po suszeniu przez noc nanieść ADLER Legno-Öl Farblos 50880 na miejsce wymagające retuszu.
Wskazówka:
W przypadku częściowych napraw, które są konieczne z powodu zadrapań, silnego zużycia itp.,
mogą powstać na niektórych miejscach lekkie różnice w odcieniu lub stopniu połysku. Z reguły te
różnice dopasują się po jakimś czasie do pozostałej części powierzchni.
d) Informacje ogólne
ADLER Legno-Color 50875, ADLER Legno-Öl 50880ff i ADLER Legno-Pflege-Öl są produktami, które powstały na bazie surowców naturalnych i uszlachetnionych. Suszenie następuje
głównie przez wchłanianie tlenu. W trakcie prac, zadbać o dobre wietrzenie.
Naolejone podłogi mogą być ostrożnie używane po 24 godzinach suszenia i przynajmniej po
upływie tygodnia obciążane wodą. Dywany rozkładać dopiero po upływie tygodnia.
Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych wyżej opisanych
produktów.
Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lacke.com .
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