Čistenie, starostlivosť, oprava a renovácia
Udržiavanie čistoty je u moderných drevených podláh veľmi jednoduché. Len podlahy s prírodným olejom vyžadujú čistenie na vlhko a pravidelnú, nie však
náročnú údržbu. Je však potreba použiť správne prostriedky k údržbe (viď tabuľka dole a na strane 47).

Čistenie a regenerácia podláh

Prírodný olej
v rozsahu obytných
priestorov

Nie je nutné

Satin Oil

(vlastnoručná údržba)
Prírodný olej
v rozsahu objektov

(údržba pomocou stroja)

Kährs Satin Oil

(ručne alebo
blokátorom) str. 47

Kährs Satin Oil

Satin Oil

(čistiacim strojom
a tkaninou pod mäkkým
padom) str. 47

Vlhké čistenie

Údržba

Doporučenie

Nie je nutné
Podľa potreby vodou zriedený
prípravok Kährs Parquet Polish
(710520, 710539)

Podľa potreby
2 x ročne

Satin Oilj

Kährs Satin Oil

1-2 x ročne

Kährs Satin Oil

3-4 x ročne

CLEANER

Saténový lak /
Matný lak

Suché čistenie
Pri znečistení zotrieť prípravkom Kährs Cleaner, zriedeným
s vodou. Dôležité: zotrieť len vlhkou handričkou

Prvé ošetrenie po pokládke

Pri miernom znečistení vysať alebo utrieť prach

Povrch

Satin Oil

Pre zachovanie kvality podláh a príjemnému pocitu pri bývaní prispieva zdravá klíma v miestnosti, tj. teplota 18 – 22 °C a vlhkosť vzduchu 40 – 60%.
Behom vykurovacej sezóny je možné použiť elektrický zvlhčovač vzduchu.

Oživenie a oprava

Prírodný olej *
Tip:

Prípravok pre oživenie podlahy
Kährs Oil Refresher

Nanášajte mäkkou vlhkou bavlnenou handričkou v pruhoch v smere
vlákien dreva.

(MALÁ OPRAVA
LAKU)

TOUCH-UP

(DROBNÁ
OPRAVA LAKU)

Prípravok Kährs Satin Oil

TOUCH-UP

Satin Oil

Prípravok pre oživenie podlahy
Kährs Lacquer Refresher

Škrabance alebo trhliny

TOUCH-UP

Prírodný olej

Kährs
Lacquer
Refresher

Saténový lak /
Matný lak

Odreté miesta alebo jemné škrabance

Kährs Oil
Refresher

Povrch

Retuš Touch-Up Kährs str. 48

Retuš Touch-Up Kährs str. 48

Retuš Touch-Up Kährs str. 48

Naneste štetcom nasadzovacieho uzáveru. Po 10-15 minútach zotrite zvyšky.

Návod na ošetrovanie podláh Kährs s prírodným olejom: Odporúčame používať prípravok Satin Oil Kährs.
* V prípade, že už používate prípravok Kährs Oil Refresher, je nutné naďalej používať iba tento prípravok!

Renovácia
Drevené podlahy majú mimoriadne dlhú živostnosť, preto môžu byť renovované. Po niekoľkoročnom používaní je možné namáhaný povrch obnoviť
zbrúsením a novou povrchovou úpravou (nanesením laku alebo oleja). Na odstránenie hlbších stôp po používaní väčšinou stačí vykonať hrubé
zbrúsenie brúsnym pásom o zrnitosti 60. Potom nasleduje jemné zbrúsenie so zrnitosťou 80 a 100. Pri dýhovaných podlahách Linnea je možné
lak len zdrsniť, ale v žiadnom prípade obrúsiť. Tu je potrebné vykonať renováciu skôr než dojde k poškodeniu vlastnej dýhovanej vrstvy. Pritom
sa obnoví len lak. Táto metóda je odporúčaná i v prípade, že majú byť dlhodobo zachované kefované a morené (farbené) povrchy. Vyššie uvedené
„dodatočné lakovanie“ možno upraviť i pri podlahách položených v extrémne zaťažovaných verejných objektoch. Taktiež podlahy Kährs s moreným
kefovaným povrchom alebo skosenými hranami sa môžu renovačným zbrúsením premeniť na hladké podlahy v prirodzenej farbe dreva. Kefované
povrchy a skosené hrany vyžadujú trochu hrubšie základné zbrúsenie.
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