INSTRUKCJA KONSERWACJI
stylizowanych podłóg
silnym obciążeniom

DISANO

w obszarach

podlegających

W razie potrzeby po montażu przeprowadzić intensywne czyszczenie środkiem HARO Clean. Przestrzegać
przy tym rozdziału — Czyszczenie na mokro w punkcie Konserwacja intensywna.
Pierwsza pielęgnacja:



Po zamontowaniu podłogi zaleca się przeprowadzenie pierwszej pielęgnacji środkiem HARO Care. Przed
użyciem mocno potrząsnąć HARO Care i wlać do odpowiedniego wiadra bez rozcieńczania. Następnie
zanurzyć mop w środku HARO Care i rozprowadzić go równomiernie w większej ilości po podłodze
pokrywającymi się pasami. W miarę możliwości wykonywać ruchy wzdłuż desek podłogowych. Po podłodze
można chodzić po upływie ok. 2 godzin.
Optymalne warunki pracy:
ę
ść
Zużycie:

Konserwacja podstawowa:
Czyszczenie na sucho:


Z reguły wystarcza czyszczenie stylizowanej podłogi DISANO na sucho przy użyciu mopa, szczotki
z włosiem lub odkurzacza.

Czyszczenie na mokro:




W zależności od stopnia zabrudzenia i intensywności użytkowania zalecamy regularne czyszczenie
na mokro środkiem czyszczącym HARO Care.
Dolać ok. 150 ml środka HARO Care do 5 L zimnej wody, zanurzyć materiał do mycia w roztworze,
dokładnie wyżymać i wytrzeć powierzchnię podłogi na mokro. Unikać stojącej wody na powierzchni.

Intensywna pielęgnacja:
Czyszczenie na mokro:



W wyniku częstego użytkowania podłogi i w zależności od stopnia jej zanieczyszczeniach może być
konieczne przeprowadzenie gruntownego czyszczenia. Użyć do tego środka HARO Clean.



W zależności od zabrudzenia, dolać ok. 500–2000 ml środka HARO Clean do 5 litrów zimnej wody.
Rozprowadzić roztwór do czyszczenia na podłodze za pomocą płaskiego mopa, zaczekać ok. 5–10 minut
i zetrzeć czystą wodą. W razie potrzeby powtórzyć proces. Po każdym intensywnym czyszczeniu wymagana
jest pierwsza pielęgnacja środkiem HARO Care. Środki robocze należy bezpośrednio po użyciu
wyczyścić czystą wodą.

Przydatne wskazówki:
Warunki klimatyczne pomieszczenia:



W celu utrzymania dobrego stanu podłogi, a także dla własnego samopoczucia, idealny jest klimat
charakteryzujący się ok. 50–60% względnej wilgotności powietrza przy temperaturze ok. 20°C.



W celu utrzymania wilgotności powietrza, szczególnie w sezonie grzewczym, zalecamy używanie
elektrycznego nawilżacza powietrza.

Utrzymanie dobrego stanu:






W celu utrzymania dobrego stanu stylizowanej podłogi DISANO zaleca się umieszczenie podkładek
ślizgowych z filcu lub teflonu pod nogami krzeseł i stołów (dostępnych w sklepie HARO Shop
i w innych sklepach specjalistycznych) oraz wycieraczek do butów przy wejściu (aby zabezpieczyć
powierzchnię przed wilgocią, zabrudzeniami i piaskiem).
Rolki pod fotelami i krzesłami biurowymi muszą spełniać normę DIN 68 1 31; stosować tylko rolki
do okładzin typu W (miękkie). Kolejną przydatną wskazówką dotyczącą środków zapobiegawczych jest
stosowanie oferowanych przez nas mat poliwęglanowych. Urządzenia czyszczące na parę nie nadają
się do czyszczenia.

