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Dodávka a montáž podlahových krytin a interiérových dveří se zárubní včetně kování

ČSN EN ISO 9001:2009

BOEN třívrstvá dřevěná parketa
Návod na používání a údržbu

Třívrstvé dřevěné parkety BOEN jsou vyrobeny z přírodních materiálů. Vysoká vlhkost způsobuje
roztažení dílců a nízká vlhkost způsobuje vznik spár a deformací. Proto je důležité zajistit optimální
klimatické podmínky v prostorách kde je dřevěná podlaha umístěna – teplotu vzduchu 13-21 °C
a vlhkost vzduchu 40 – 60%.

Při nízké relativní vlhkosti vzduchu je podlaha vystavena extrémnímu vysušení. Tomu lze předejít
například instalací zvlhčovače vzduchu. U třívrstvé parkety BOEN HOME dochází časem ke změně
barevnosti dřeva. Tento jev je u dřeva běžný. Výše uvedené vlastnosti dřeva (změna barvy vlivem
slunečného záření, změna objemu vlivem klimatických podmínek) nejsou předmětem reklamace.

Podlahu u vstupních dveří chraňte rohožkou nebo čistící zónou před i za dveřmi do interiéru.
Zabráníte tím přenosu nečistot, písku, štěrku, vlhkosti a budete tím chránit podlahu BOEN HOME
a zvyšovat její životnost. Nohy nábytku opatřete plstěnými podložkami, které zabrání tvorbě
nechtěných škrábanců a rýh na podlaze. Těžký nábytek se při přemísťování musí přenášet, nikoli
posouvat po podlaze. Kolečkové židle a pojízdné kusy nábytku musí být opatřeny měkkými kolečky.
Pod pojízdný kancelářský nábytek instalujte plastové podložky, jež eliminují zvýšený tlak na podlahu.

Péče a údržba lakovaných podlah

Udržet podlahu BOEN HOME čistou je velmi jednoduché. Pro běžné denní čištění použijte jemný
smeták nebo vysavač s nástavcem na parkety. V případě potřeby stírejte lehce navlhčeným hadrem
nebo mopem. Rozlité tekutiny ihned setřete. Nepoužívejte abrasivní čistící prostředky, podlaha nesmí
být voskována ani broušena, nepoužívejte prosím žádné leštící prostředky a v žádném případě
nepoužívejte čištění parou.

Na čištění nepoužívejte kyseliny a rozpouštědla, saponátové a práškové čistící prostředky. Podlahy
BOEN HOME jsou chráněny velmi odolným lakem. V případě potřeby je možné, při nadměrném
zatěžování díky silné nášlapné vrstvě, je opětovně brousit a lakovat.

K zabezpečení bez problematické údržby doporučujeme používat čistící prostředky od
specializovaných firem, jako jsou například firmy Dr.Schutz nebo BONA. Skvrny vždy odstraňujte
doporučeným čističem.
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