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Правила по догляду за підлогою:
1. Температура використання дерев'яної підлоги в приміщенні не повинна перевищувати 18°С 24°С.
2. Відносна вологість в приміщенні повинна бути в межах діапазону 45% - 60%.
3. Догляд за підлогою слід проводити лише за допомогою засобів, призначених для цієї мети:
"Мило для миття підлоги", "Масло для догляду "," Засіб для підлоги, покритої маслом".
Інформація про методи та частоту догляду за підлогою знаходяться на упаковці засобів
догляду.
4. Слід пам'ятати, що механічні пошкодження, нанесені під час використання підлоги, не
підлягають умовам гарантії.
5. Щоденний догляд повинен обмежуватися пилососом або замітанням підлоги.
6. Частота догляду за підлогою залежить від міри її забруднення.
7. Пісок, нанесений на поверхню підлоги, слід видалити якомога швидше. Нанесений пісок
провокує появу подряпин і дрібних вм'ятин в верхньому шарі деревини. Подряпини, утворені
з нанесеного піску, не підлягають рекламації.
8. Для усунення пилу повинні застосовуватися сухі та м'які щітки. Можна також
використовувати злегка вологі ганчірки з додаванням засобу для миття або без нього. В
жодному разі після прибирання не залишати мокрі сліди на підлозі. Усі пошкодження
підлоги, викликані водою або іншими рідинами не можуть бути підставою для рекламації.
9. Під усіма елементами меблів та іншими внутрішніми фурнітурами підлоги повинні бути
наклеєні повстяні підкладки.
10. Під кріслами та іншими меблями з коліщатами необхідно використовувати килимки або
штучне покриття, яке захищатиме дерев'яну підлогу від механічного пошкодження.
11. Приміщення, в яких укладена підлога, повинні систематично провітрюватись для стабілізації
вологості.
12. Дерев'яну підлогу не дозволяється накривати поліетиленовою плівкою або іншими
матеріалами, які не пропускають вологу та повітря.
13. Підлога може піддаватися процесові відновлення шляхом шліфування та нового нанесення
олії. Кількість процесів відновлення підлоги, які базуються на "знятті" верхнього шару
деревини залежить від глибини механічного пошкодження. Перед приступанням до
механічного відновлення (шліфування) потрібно проаналізувати стан підлоги і оцінити
можливість або відсутність можливості механічного відновлення.
14. Недотримання наведених вище інструкцій призводить до втрати гарантії на матеріал та
обслуговування.

