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Instrukcja dotyczy podłóg Premium Floor z kolekcji Hydro24 i Maison.

Temperatura wewnętrzna i wilgotność powietrza
Panele Premium Floor z kolekcji Hydro24 i Maison produkowane są z drewnianych materiałów, które ulegają wpływowi 
na zmiany klimatyczne. Najlepsza wilgotność dla podłóg laminowanych wynosi 40-60 %, a temperatura 18-25 stopni Celsjusza.  

Premium Floor to łatwa w pielęgnacji, odporna na zużycie podłoga o długiej żywotności i higienicznej twardej powierzchni.

Aby chronić swoją podłogę, zalecamy:
• Umieść odpowiednią wycieraczkę przy wejściu, aby wchłonęła brud i / lub wilgoć.  

• Umieść podkładki �lcowe pod nogami krzeseł i stołów, aby uniknąć zarysowań. 
• Zabezpiecz pozostałe meble �lcowymi podkładkami, aby umożliwić bezpieczne przesuwanie.
• Pod krzesłami na kółkach używaj mat zabezpieczających   

1. Ochrona

2. Czyszczenie

Czyszczenie i konserwacja

Piasek i brud mogą działać jak „papier ścierny” i powodować przedwczesne zużycie lub zarysowania.

Elektryczność statyczna

Panele Premium Floor to częściowo izolująca wykładzina podłogowa. Jeśli względna wilgotność powietrza w pomieszczeniu 
wynosi około RH 50% lub więcej, zmniejszy to zdolność podłogi do tworzenia ładunków statycznych.

www.premium�oor.pl

50 ml płynu
na 8-10 L

Panele Premium Floor są bardzo łatwe w czyszczeniu. 
W bardzo krótkim czasie i przy minimalnym wysiłku możesz cieszyć się czystą 
i piękną podłogą przez wiele lat.

Czyszczenie na sucho
W ramach codziennego sprzątania, rekomendujemy używać miękką szczotkę, 
odkurzacz lub suchego mopa. Najlepsze są mopy z mikro�bry.

Czyszczenie na mokro
Aby wyczyścić podłogę na mokro, rekomendujemy użycie dobrze odciśniętego 
mopa i letniej wody. Należy unikać zbyt mokrego mopa. 
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Działania niepożądane:

• Nie używaj mopa parowego 
• Nigdy nie używaj nierozcieńczonych płynów bezpośrednio na podłogę 
• 
 
•

plamy sposób usuwania

Krew

Spirytus metylowany / benzyna / aceton 
(tych rozpuszczalników nie należy używać w V-fugach)

Wosk od świeczek, guma do żucia Pozostawić do stwardnienia, zeskrobać ostrożnie 
plastikowym skrobakiem, pozostałości oczyścić acetonem

3. Usuwanie plam/uszkodzeń

Uporczywe plamy mogą być usuwane w sposób opisany w poniższej tabeli:

4. Gwarancja

Postępując według powyższej instrukcji, wydłużysz trwałość swojej podłogi i spełnisz zasady gwarancji. 
Prosimy o zapoznanie się z zasadami gwarancji Premium Floor.

Nigdy nie używaj wełny stalowej ani innych ściernych metod czyszczenia podłogi.

Uszkodzenia, takie jak rozdarcia i nacięcia na powierzchni, można naprawić za pomocą zestawu do naprawy podłóg laminowanych. 
Poważnie uszkodzone deski podłogowe należy całkowicie wymienić.

Czyszczenie i konserwacja

Nigdy nie używaj detergentów organicznych: mogą zostawić lepką powłokę na powierzchni paneli, która będzie skutkować 
widocznymi śladami. Tylko syntetyczne detergenty są rekomendowane.
Nigdy nie używaj wosków, lakierów ani nabłyszczaczy na powierzchnię paneli

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

Wyciśnięta z nadmiaru wody ściereczka

Wyciśnięta z nadmiaru wody ściereczka, letnia woda
i niewielka ilość syntetycznego detergentu

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


