Návod na údržbu přírodních dřevěných podlah Admonter
Běžné čištění podlahy: do 5 litrů teplé vody smíchat s ca 100 ml
přípravku Admonter Clean & Care a setřít podlahu dobře vyždímaným mopen,
nebo hadrem ve směru vláken pro bělené ošetřené povrchy použít prostředek
Admonter Clean & Care bělený. Před použitím vždy prostředek dobře protřepat.
Renovace, nebo oživení povrch ( u olejovaných podlah) může být provedeno
pouze odbornou realizační firmou.

Všeobecné předpoklady :
Dlouhá životnost a odolnost proti oděru dřevěné podlahy je nejvíce závislá na pravidelném a správném
čištění a údržbě. Dodržením těchto pravidel významně prodloužíte životnost a svěží vzhled Vaší podlahy na
mnohá léta! Dbejte na správné klima v místnosti (40-60% relativní vlhkost vzduchu). Doporučujeme opatřit
nohy židlí a stolů plstěnými podložkami; průhledná podložka (polykarbonát atd.) musí být použita v místech
pohybu kolečkových židlí (nábytku).Zabraňte přímému kontaktu podlahy s kovem (nohy židlí, stolů atd.),
který může vyvolat chemické reakce a možné vzniknutí skvrn či zbarvení dřeva. Nečistoty a prach na dřevěné
podlaze působí jako brusný papír, proto doporučujeme umístit ve vstupech odpovídající čistící zóny.
Zabraňte delšímu působení vlhkosti a stojaté vody (mokrá obuv, mokrý deštník atd.). Toto může způsobit
bobtnání a barevné skvrny. Pro čištění podlahy nikdy nepoužívejte mýdlo nebo saponát! Nepoužívejte žádné
hadry z mikrovlákna. Nikdy nečistěte podlahu pouze čistou vodou. Odstraňte okamžitě rozlitý alkohol, džus
atd. Nepokládejte žádné předložky nebo pokrývky (koberce adt.) na podlahu během několika prvních týdnů.
Pozor také na protiskluzové podložky, které mohou vyvolat chemické reakce s povrchem podlahy díky
obsaženým změkčovadlům.
Podlahové vytápění:
Admonter přírodní podlahy jsou ideálně vhodné pro použití na podlahové vytápěcí systémy Povrchová teplota
podlahy nesmí překročit 29 oC, a to ani při použití horkovodního podlahové topného systému, ani při použití
elektrického topného system. Musí být však zabezpečena relativní vlhkost vzduchu v rozmězí 40-60% vlhkosti,
jinak dochází k přirozené deformaci (praskání, či bobtnání) dřeva !
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Pozor: Velkorozměrové předměty jako nábytek, nízké podlahové postele atd. položené na podlaze
s instalovaným elektrickým topným systémem mohou způsobit koncentraci tepelné energie, která nemůže
být rozptýlena do volného prostoru. Nevyhnutelným výsledkem je přehřátí, vznik trhlin a sechnutí podlahy.
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