
Instrukcja skrócona
Cykl pracy Produkt Uwagi

Pierwsza pielęgnacja LOBA® ParkettCare -
LOBA® Floorcare -
LOBA® FloorCare Matt -

Utrzymanie LOBA® Cleaner Czyszczenie bieżące
LOBACARE® CleanFix Czyszczenie bieżące (Spray)
LOBA® ParkettCare Pielęgnacja bieżąca
LOBA® Floorcare Pielęgnacja bieżąca
LOBA® FloorCare Matt Pielęgnacja bieżąca

Gruntowne czyszczenie LOBA® CareRemover Czyszczenie gruntowne

Uwagi ogólne Drewno:
Drewno jest naturalnym produktem. Pracuje i dopasowywuje się do wilgotności 
zawartej w powietrzu permanentnie. Podczas sezonu grzewczego obniża się 
znacznie wilgotność względna powietrza. Drewno reaguje na to w sposób 
wymuszony oddając wilgoć i kurcząc się.Im dłużej i mocniej  ogrzewa się 
pomieszczenia tym większe powstają fugi w drewnie. Największe fugi powstają 
najczęściej pod koniec sezonu grzewczego, najmniejsze w/g reguł pod koniec lata. 
Aby temu zapobiec należy unikać długotrwałego obniżania wilgotności względnej 
powietrza poniżej 45% nawilżając go w sposób ciągły. Zarówno dla drewna jak i dla 
ogólnego dobrego samopoczucia warunki klimatyczne w mieszkaniu -wilgotność 
powietrza 50% i temperatura 20°C powinny być zachowane.

Ogrzewanie podłogowe:
Przy ogrzewaniu podłogowym należy zwrócić uwagę, że wiele różnorakich 
systemów w połączonych pomieszczeniach musi działać równomiernie. 
Temperatura powierzchni podłogi 29°C nie może być przekroczona. Należy sie 
liczyć z tym, że ogrzewanie podłogowe w porównaniu z centralnym ogrzewaniem 
np.grzejnikowym powoduje powstawanie wiekszych fug.

Lakierowanie:.
Poprzez lakierowanie drewna podłoga jest chroniona przed wnikającym brudem i 
wilgocią. Po świeżo lakierowanych podłogach nie można chodzić na drugi dzień. 
Im dłużej w pierwszych dniach oszczędzi się podłogi tym większa będzie 
żywotność lakieru na powierzchni. Pełną obciążalność osiąga się po 8-14 dniach.
Pod sofami i krzesłami muszą być zamontowane podkładki filcowe. W przypadku 
mebli na kółkach np.krzeseł podłoga musi być chroniona przez specjalne nakładki.
Lakierowanie podłóg to praca rzemieśnicza. W związku z tym na powierzchni 
lakierowanej mogą powstać pewnego rodzaju zanieczyszczenia spowodowane 
drobinami kurzu, które nie mają wpływu na żywotność podłogi. Lakier podlega  
naturalnemu zużyciu w zależności od obciążalności. Aby temu zapobiec należy 
regularnie pielęgnować podłogi w/g DIN 18356. Gdy powierzchnia lakierowana 
poprzez jej używanie nosi ślady zniszczenia musi być wyszlifowana i 
polakierowana na nowo.

Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanego parkietu:
W pierwszym tygodniu po lakierowaniu podłogę należy czyścić tylko na sucho 
(szczotką, mopem, odkurzaczem). Nie kłaść żadnych dywanów dopuki nie 
zakończy się proces utwardzania lakieru. Pielęgnację i czyszczenie na mokro 
parkietu można przeprowadzić dopiero po 8-14 dniach wodorozpuszczalnymi 
środkami pielęgnacyjnymi.

Hale sportowe i wielofunkcyjne:
Aby osiągnąć parametry sportowo-techniczne podłogi w/g DIN 18032 należy 
stosować środek LOBA® SportCare.

Instrukcja pielęgnacji 
Parkiet, lakierowany ręcznie
w/g DIN 18356
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Na zakończenie budowy Podłoga musi być wolna od brudu i piasku należy więc ją odkurzyć i wymyć 
dokładnie środkiem czyszczącym LOBA® Cleaner rozcieńczonym z wodą (0,05l na 
5l wody) lub przy większych zabrudzeniach LOBA® CareRemover

Pierwsza pielegnacja LOBA® ParkettCare  nałożyć na podłogę równomiernie za pomoca LOBATOOL 
Łasiczki. Podczas schnięcia preparatu w żadnym wypadku nie poprawiać 
powierzchni! Nadaje połysk bez polerowania. LOBA® ParkettCare posiada 
doskonałe parametry przyczepności nadaje się idealnie na parkiety 
wielowarstwowe pokryte lakierem przemysłowo.
Przy matowych powierzchniach stosować LOBA® FloorCare matt.

Utrzymanie Czyszczenie bieżące:
Odkurzyć podłogę płaskim mopem, szczotką lub odkurzaczem. Brud i kurz działają 
jak papier ścierny i muszą być z podłogi usunięte. Zabrudzenia silniej przylegajace 
takie jak plamy z napojów lub inne wymyć wilgotnym mopem ze  środkiem 
LOBA® Cleaner rozcieńczonym w wodzie w stosunku 1:50 lub 1:100.
Alternatywnie można użyć LOBACARE® CleanFix z atomizerem.
Przy maszynowym myciu podłóg rozpuszczony brud z podłogi musi być 
natychmiast odessany.

Pielęgnacja bieżąca:
Podłoga musi być najpierw wolna od kurzu i brudu. W tym celu należy użyć 
preparatu LOBA® Cleaner w/g instrukcji jak poprzednio.
Następnie nałożyć warstwę środka pielęgnacyjnego w/g instrukcji opisanej w dziale 
pierwsza pielęgnacja.

Gruntowne czyszczenie Gruntowne czyszczenie:
Manualne bądź maszynowe gruntowne czyszczenie jest wymagane tylko gdy na 
podłodze pozostają silne zabrudzenia nie dajace się usunąć środkami do 
czyszczenia bieżącego.
Gruntowne czyszczenie przeprowadza się środkiem LOBA® CareRemover. Należy 
zwrócić jednocześnie uwagę na to aby podczas zabiegu nie aplikować zbyt dużej 
ilości wody gdyż może to spowodować pęcznienie drewna. Z tego powodu należy 
aplikować na podłogę mieszaninę środka czyszczącego z wodą partiami.
Następnie miejsca aplikacji wyczyścić polerką jednotarczową z zielonym padem. 
Rozpuszczony brud możliwie szybko zdjąć z podłogi.
Przyrządem optymalnym do aplikacji środka gruntownego czyszczenia jest butelka 
z atomizerem LOBATOOL Sprühkanne/SprayCan(Stosunek zmieszania 
CareRemover/Woda 1:4)
Następnie należy wilgotnym mopem umyć podłogę czystą wodą.
Po wyschnięciu należy przeprowadzić pierwszą pielęgnację.
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Dodatkowe uwagi Czyszczenie gruntowne należy przeprowadzać możliwie jak najrzadziej.

W przypadku dłuższego kontaktu ze zmiękczaczami zawartymi w np:w gumie, 
tworzywach sztucznych nóg od mebli i urządzeń może dojść do rozmiękczenia i 
odbarwienia powłoki lakierowej.

Informacje podane w tej instrukcji, którymi wspieramy kupujących/wykonujących są 
wynikiem dotychczasowego doświadczenia i najnowszych badań naukowych. Ze 
względu na różnorodność zastosowania i warunków pracy informacje zawarte w tej 
instrukcji są niewiążące i nie powodują umownego stosunku prawnego oraz 
żadnych dodatkowych zobowiązań wynikających z umowy kupna. Nie zwalniamy 
kupujących od tego, aby w celu przydatności produktów do konkretnych celów 
przetestowali je sami na własną odpowiedzialność. W przypadku wątpliwości 
należy zasięgnąć porady w dziale technicznym producenta. Przy zaleceniach 
zawierających stosowanie dodatkowych produktów LOBA, należy stosować się do 
informacji technicznych tych produktów. Nasza odpowiedzialność kończy się 
wyłącznie na ogólnych zasadach prowadzenia przedsiębiorstw i nie jest 
rozszeżona ani przez informacje zawarte w tej instrukcji ani przez porady naszych 
przedstawicieli handlowych.
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