
Instrukcja pielęgnacji

Podłogi drewniane, 
pokryte środkiem LOBADUR® WS 2K Invisible Protect A.T.

LOBACARE Cleaner (ręcznie lub maszynowo za pomocą szczotki/maszyny czyszcząco-
ssącej)

Utrzymanie

LOBACARE CareRemoverGruntowne czyszczenie

Drewno
Drewno jest produktem naturalnym. Stale pracuje i dopasowuje się do wilgotności 
powietrza w pomieszczeniu.
W okresie grzewczym względna wilgotność powietrza wyraźnie spada. Siłą rzeczy 
drewno reaguje na ten spadek i oddaje własną wilgotność, kurcząc się przy tym. Im 
dłużej i mocniej ogrzewane są pomieszczenia, tym bardzie suche jest w nich powietrze i 
tym szersze powstają szpary. Najszerszych szpar należy oczekiwać przeważnie pod 
koniec sezonu grzewczego. Pod koniec lata są one zazwyczaj najmniejsze, wzgl. 
ponownie zamknięte. Aby przeciwdziałać tworzeniu się szpar, należy unikać 
długotrwałego spadku wilgotności powietrza do wartości poniżej 45%. Można to uzyskać 
przez zastosowanie nawilżaczy powietrza. 
Klimat we wnętrzach z temperaturą 20°C i względną wilgotnością powietrza na poziomie 
50% przyczynia się zarówno do utrzymania dobrego stanu podłogi drewnianej, jak i do 
ogólnego dobrego samopoczucia.

Ogrzewanie podłogowe
W przypadku ogrzewania podłogowego należy zadbać, aby systemy wieloobiegowe w 
połączonych pomieszczeniach działały równomiernie. Nie wolno przekraczać 
temperatury powierzchni podłogi 29°C. W porównaniu do pomieszczeń ogrzewanych 
centralnie przy ogrzewaniu podłogowym należy zawsze liczyć się ze zwiększonym 
tworzeniem się szpar.

Lakierowanie
Lakierowanie drewna zapewnia mu ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci. 
Na świeżo lakierowane podłogi nie wolno wchodzić przed upływem następnego dnia. Im 
lepiej będziemy chronić podłogę przez pierwsze dni, tym większą trwałość będzie mieć 
nałożona powłoka. Pełną odporność na obciążenia uzyskuje się dopiero po upływie 8-14 
dni.

Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanego parkietu
W pierwszym tygodniu po lakierowaniu podłogę czyścić tylko na sucho (miotła, mop, 
odkurzacz). Nie kłaść żadnych dywanów, aby nie zakłócić procesu utwardzania się 
lakieru.

Uwagi ogólne

W razie potrzeby użyć środka LOBACARE Cleaner wzgl. LOBACARE CareRemover.Czyszczenie po zakończeniu 
budowy

Mycie ręczne
Podłogę czyścić na sucho mopem, miotłą z włosia lub odkurzaczem. Zanieczyszczenia i 
pył działają jak papier ścierny i dlatego należy je natychmiast usuwać. W razie potrzeby 
(mocniej przylegający brud, plamy po napojach, itp.) zmyć delikatnie środkiem  
LOBACARE Cleaner.

Czyszczenie maszynowe
Mocno przylegające zabrudzenia usuwa się maszynowo szczotką/maszyną czyszcząco-
ssącą z miękkimi szczotkami i środkiem LOBACARE Cleaner. Brudną wodę należy przy 
tym natychmiast odessać.
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Instrukcja pielęgnacji

Podłogi drewniane, 
pokryte środkiem LOBADUR® WS 2K Invisible Protect A.T.

Gruntowne czyszczenie ręczne lub maszynowe jest konieczne tylko wtedy, gdy na 
podłodze występują mocno przylegające zabrudzenia, których nie da się usunąć przez 
zwykłe czyszczenie pielęgnacyjne. Do gruntownego czyszczenia nadaje się środek 
LOBACARE CareRemover. Należy jednak pamiętać, by nie zalać podłogi roztworem 
czyszczącym, ponieważ grozi to uszkodzeniem powstałym w wyniku spęcznienia 
drewna. Z tego względu należy nakładać odcinkami możliwie jak najmniejszą ilość 
roztworu czyszczącego, zwilżoną podłogę oczyścić miękką szczotką i jak najszybciej 
zebrać brudną wodę. Następnie zetrzeć czystą wodą lekko wilgotną ścierką. 

Gruntowne czyszczenie

Gruntowne czyszczenie wykonywać możliwie jak najrzadziej.

Długotrwały kontakt materiałów zawierających zmiękczacze (np. guma, tworzywa 
sztuczne w stopkach sprzętu czy mebli) z powierzchnią podłogi może prowadzić do 
migracji zmiękczaczy i nieodwracalnego odbarwienia powierzchni podłogi.

Ta karta informacyjna może i powinna być tylko źródłem niewiążących porad. Ze 
względu na różne warunki występujące w praktyce nie może ona być postawą do 
roszczeń gwarancyjnych.

Podłogi drewniane pokryte tym systemem spełniają wymagania dotyczące zwiększonej 
antypoślizgowości. Chodzi tu ostatecznie o "powłokę zabezpieczającą“. Poza tym nie 
daje ona gwarancji spełnienia zwykłych wymagań dotyczących jednolitego efektu 
wizualnego lakierowanych podłóg drewnianych. Nie można stosować produktów do 
pielęgnacji, tworzących powłoki. W przypadku nadmiernego zużycia, nadmiernego 
obciążenia należy wykonać powtórne lakierowanie (także na części powierzchni).

Dalsze informacje
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