Čištění, péče, oprava a renovace
Udržování čistoty je u moderních dřevěných podlah velmi snadné. Jen podlahy s přírodním olejem vyžadují čištění na vlhko a pravidelnou, nikoli však náročnou
údržbu. Je ovšem potřeba používat prostředky k tomu určené (viz tabulka dole a na straně 47).

Čištění a regenerace podlah

Přírodní olej
v rozsahu obytných
prostor

Není nutné

Olej Satin

(chraňte pokožku rukou)
Přírodní olej
v rozsahu objektů

(údržba pomocí stroje)

Satenový olej

(ručně nebo
blokátorem) str. 47

Satenový olej
Olej Satin

(čisticím strojem
a tkaninou pod
měkkým padem) str. 47

Vlhké čištění

Údržba

Doporučení

Není nutné
Dle potřeby vodou zředěný
přípravek Kährs Parquet Polish
(710520, 710539)

Dle potřeby
2 x ročně

Olej Satin

Satenový olej

1-2 x ročně

Olej Satin

Satenový olej

3-4 x ročně

CLEANER

Saténový lak /
Matný lak

Suché čištění
Při znečištění setřít přípravkem Kährs-Cleaner, zředěným vodou.
Důležité: setřít jen vlhkým hadrem

První ošetření po pokládce

Při mírném znečištění vysát nebo
setřít prach

Povrch

K zachování kvality podlah a příjemnému pocitu při bydlení přispívá zdravé klima v místnosti, tj. teplota 18 - 22 °C a vlhkost vzduchu 40 - 60 %.
Během topné sezóny je možno použít elektrický zvlhčovač vzduchu.

Oživení a oprava

Tip:

Satenový olej Kährs

Čistěte měkkým vlhkým bavlněným hadříkem v pruzích ve směru
vláken dřeva.

(MALÁ OPRAVA
LAKU)

TOUCH-UP

(DROBNÁ
OPRAVA LAKU)

Olej Satin

Satenový lak Kährs Refresher

Škrábance nebo trhliny

TOUCH-UP

Přírodní olej

LAK

Saténový lak /
Matný lak

Odřená místa nebo jemné škrábance
OSVĚŽOVAČ
LAKU

Povrch

Opravný lak Kährs str. 48

Opravný olej Kährs str. 48

Naneste štětcem nasazovacího uzávěru. Po 10-15 minutách setřete zbytky.

Návod k oživení podlah Kährs s přírodním olejem: Doporučujeme použít Kährs Refresher.

Renovace
Dřevěné podlahy mají mimořádně dlouhou životnost a mohou být renovovány. Po mnohaletém používání je možno namáhaný povrch obnovit
zbroušením a novou povrchovou úpravou (nanesením laku nebo oleje). K odstranění hlubších stop po používání většinou stačí provést hrubé
zbroušení brusným pásem o zrnitosti 60. Poté následuje jemné zbroušení se zrnitostí 80 a 100. U dýhovaných podlah Linnea lze lak jen zdrsnit,
ale nikoli obrousit. Zde je potřeba provést renovaci dříve, než dojde k poškození vlastní dýhované vrstvy. Přitom se obnoví jen lak. Tato metoda
je doporučována i v případě, že mají být dlouhodobě zachovány kartáčované a mořené (barvené) povrchy. Výše zmíněné „dodatečné lakování“
lze uplatnit i u podlah položených v extrémně zatěžovaných veřejných objektech. Také podlahy Kährs s mořeným kartáčovaným povrchem nebo
zkosenými hranami se mohou renovačním zbroušením přeměnit na hladké podlahy v přirozené barvě dřeva. Kartáčované povrchy a zkosené hrany
vyžadují trochu hrubší základní zbroušení.
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