Laminat DPL
Instrukcje dotyczące pielęgnacji i konserwacji
Niniejsza instrukcja dotyczy wszystkich podłóg BerryAlloc DPL (Direct Pressure Laminate), w tym podłóg Hydro+.

1. Ochrona
BerryAlloc DPL jest podłogą łatwą w utrzymaniu, odporną na zużycie, o długiej żywotności i higienicznej twardej powierzchni. Aby
chronić podłogę, zalecamy następujące czynności :

Umieść odpowiednią wycieraczkę przy wejściu (wejściach), aby wchłaniała brud i/lub wilgoć.
Piasek i brud mogą działać jak "papier ścierny" i powodować przedwczesne zużycie lub zarysowania.

Umieść filcowe podkładki pod nogami krzeseł i stołów, aby uniknąć zarysowań.

Inne meble i ciężkie przedmioty należy wyposażyć w filcowe podkładki w celu bezpiecznego przenoszenia.

Pod krzesłami biurowymi na kółkach należy stosować przezroczyste maty z tworzywa sztucznego.

temperatura wewnętrzna i wilgotność względna powietrza
Podłoga BerryAlloc DPL jest produkowana z materiału drzewnego, który reaguje na zmiany w klimacie wewnętrznym.
Idealny klimat wewnętrzny dla podłogi laminowanej to wilgotność względna między 40 a 60 % i temperatura między 18 a 25 °C.

Elektryczność statyczna
BerryAlloc DPL jest wykładziną częściowo izolującą. Jeżeli wilgotność względna w pomieszczeniu jest utrzymywana na poziomie około RH
50 % lub więcej, to zmniejsza to zdolność podłogi do tworzenia ładunków statycznych.

2. Mycie
Podłogi laminowane BerryAlloc są niezwykle łatwe do czyszczenia. W bardzo krótkim
czasie i przy minimalnym wysiłku można cieszyć się czystą i piękną podłogą przez
wiele lat.

Metody czyszczenia na sucho
Do codziennego czyszczenia zalecamy używanie miękkiej szczotki, odkurzacza lub
mopa do kurzu na sucho. Idealne są mopy z mikrofibry.

Metody czyszczenia na mokro
Do czyszczenia wodą zaleca się dobrze wyciśniętą szmatkę i letnią wodę.
Unikać zbyt dużej ilości wody.
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Środek do czyszczenia laminatów BerryAlloc
Środek do czyszczenia laminatów BerryAlloc jest biodegradowalnym środkiem czyszczącym, który
wysycha bez zacieków, pozostawiając przyjemny zapach. Stosować 50ml na 8-10L wody i czyścić
podłogę dobrze wyciśniętą szmatką.
Rozlaną wodę należy natychmiast wytrzeć.
Uwaga: Podłoga jest bardziej śliska, gdy jest mokra (zmniejszona odporność na poślizg).

Nie wolno:
•
•
•
•

używać myjek parowych na podłodze BerryAlloc DPL.
używać silnie skoncentrowanych roztworów mydła na podłodze.
używać detergentów organicznych, ponieważ pozostawiają one cienką warstwę tłuszczu na powierzchni, co powoduje
widoczne ślady stóp. Zalecane są wyłącznie detergenty syntetyczne.
woskować, lakierować ani polerować podłogi

3. plamy/naprawa uszkodzeń
Uporczywe plamy można czyścić zgodnie z poniższą tabelą:

stain

remove with

Krew

Dobrze wyciśnięta ścierka

Kawa, herbata, czekolada, sok, mleko, wino, napoje, tłuszcz

Dobrze wyciśnięta ścierka, letnia woda i niewielka ilość syntetycznego
detergentu

Guma, olej, smoła, pasta do butów, sadza, lakier do paznokci,
szminka, tusz, kredka, kreda, farba

Spirytus metylowy/biały spirytus/aceton
(te rozpuszczalniki nie mogą być stosowane na fugach)

Wosk ze świec, guma do żucia

Pozostawić do stwardnienia, ostrożnie zeskrobać skrobaczką z
tworzywa sztucznego, pozostałości oczyścić acetonem.

Do czyszczenia podłóg BerryAlloc DPL nigdy nie należy używać wełny stalowej ani innych metod ściernych.
Uszkodzenia takie jak drobne przetarcia, pęknięcia powierzchni mogą być naprawione przy pomocy zestawu
naprawczego do podłóg laminowanych. Poważnie uszkodzone deski podłogowe powinny być całkowicie
wymienione.

4. Gwarancja
Przestrzeganie powyższych instrukcji pozwoli przedłużyć żywotność podłogi laminowanej i zapewni ważność gwarancji. Więcej informacji
można znaleźć w naszych warunkach gwarancji lub polityce gwarancyjnej.
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