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Klimat pomieszczenia: 
• Drzewo jest produktem naturalnym, który żyje i pracuje wraz z wahaniami temperatury i 

wilgotności powietrza w pomieszczeniu.  
• Wyważony, nie za suchy klimat pomieszczenia jest godny polecenia dla ludzi, jak również 

dla naturalnych powierzchni drewnianych.  
• Temperatura pokojowa powinna pozostawać w granicach 18 - 22 °C, a wilgotność 

względna w granicach 50 - 60 %. 
• Zbyt wysoka lub za niska wilgotność powietrza prowadzi do pęcznienia drewna lub  

powstawania szczelin w parkiecie, za co producent nie może ponosić odpowiedzialności. 
• Higrometry do mierzenia wilgotności powietrza są dostępne w handlu.  
• Kwiaty i pojemniki z wodą na grzejnikach poprawiają klimat pomieszczenia. 
• Zmiana odcienia barwy na skutek działania światła jest normalna i świadczy o  

autentyczności produktu naturalnego. 
 

Wskazówki dot. czyszczenia: 
 
Czyszczenie na sucho: 
• Normalnie czyszczenie na sucho odbywa się miękką ścierką do kurzu. 
 
Czyszczenie na mokro z użyciem wody 

• Za pomocą odpowiednich szmatek skórzanych, z mikrofibry lub niestrzępiących się  
szmatek bawełnianych. 

• Szmatkę zamoczyć w wodzie, wykręcić i czyścić w stanie lekko zwilżonym. 
• Naturalne drewno nigdy nie można pozostawić na dłuższe okresy czasu w stanie  

wilgotnym lub mokrym, ponieważ wchłania ono wodę i może zmieniać kształt (pęcznienie). 
Dlatego zawsze należy je wycierać i poddawać pielęgnacji na wilgotno (tzn. wykręconymi 
szmatkami). 

 
Czyszczenie na mokro z użyciem specjalnych środków do czyszczenia i pielęgnacji 
 
Wskazówka ogólna Prosimy przestrzegać zaleceń producentów odnośnie  

stężenia stosowanych środków czyszczących. 
 
Ostre domowe środki czyszczące lub substancje szorujące są 
nieodpowiednie. 
 
Przed rozpoczęciem czyszczenia przeprowadzić test w  
niewyeksponowanym miejscu mebli, tak aby sprawdzić  
tolerancję powierzchni na roztwór czyszczący. 

Obróbka wstępna Czyszczenie na sucho Szmatka do kurzu itp. 
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Używane 
środki 

Proterra Reiniger GR 1900 lub  
PROTECT-CLEANER PR 90 
 

• Na bazie biodegradowalnych  
tensydów (zgodnie z niem. ustawą 
o środkach piorących i  
czyszczących) i naturalnego wosku 
palmy karnauba 

• czyszczący i pielęgnujący poprzez 
efekt działania wosku  

• z przyjaznym współczynnikiem pH  
• usuwa wodorozcieńczalne  

zanieczyszczenia  
• bez dodatku rozpuszczalnika, 

barwników ani zagęszczaczy  
• Odpowiedni do wszystkich  

powlekanych powierzchni mebli 
 
• Nieodpowiedni do luster, 

marmuru, powierzchni (wysoko-
)połyskowych lub 
antypoślizgowych. 

 ANTISLIP-CLEANER PR 93 • Do czyszczenia i pielęgnacji 
powierzchni o właściwościach 
antypoślizgowych 

Sposób 
działania 

W przypadku mniejszych 
zanieczyszczeń: 
Środek czyszczący rozcieńczyć 
wodą w proporcji 1 : 100 (100 ml 
środka czyszczącego na 10 litrów 
wody). 

• W ramach regularnego stosowania 
dodawać środek czyszczący do 
wody do czyszczenia/przecierania 
zgodnie z zaleceniem dozowania.  

 W przypadku mocniejszych 
zanieczyszczeń lub bardziej 
intensywnej pielęgnacji: 
Ewentualnie zwiększyć dozowanie 
do maksymalnej proporcji 1 : 10 
(100 ml środka czyszczącego na 1 
litr wody). 

• Tym roztworem wycierać na  
wilgotno (nie na mokro, lecz lekko 
zwilżoną szmatką).  

• Powierzchnia jest czyszczona i  
pielęgnowana w trakcie jednej 
operacji roboczej. 
 

 Usuwanie plam: 
Z kawy, herbaty, mleka, soków, 
moczu, krwi 
 wodą ze środkiem czyszczącym 
(także w wyższym stężeniu) 

• Pasta do butów, zabrudzenia ze 
smaru lub oleju 
 środek czyszczący  
rozpuszczający tłuszcze, np.  
Intensywny środek czyszczący 
OS 5600, Rozcieńczalnik 
specjalny OV 1200 lub OV 190. 
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 Uwaga: Przed użyciem należy przeprowadzić test w niewyeksponowanym 
miejscu, aby sprawdzić, czy powierzchnia nie zostanie uszkodzona przez 
środek czyszczący lub rozpuszczalnik! 

Późniejsze 
działania 

Po wysuszeniu można ponownie normalnie użytkować powierzchnię. 

 
 

Wskazówki dot. pielęgnacji:  
 
Wyszczególnione wcześniej środki czyszczące czyszczą i pielęgnują powierzchnie w ramach 
jednego etapu roboczego. 
 
W regularnych odstępach czasu może jednak wystąpić konieczność bardziej intensywnej  
pielęgnacji powierzchni, aby zachować jej przyjemne właściwości wizualne i dotykowe. 
 

Obróbka wstępna Czyszczenie na mokro z użyciem 
wody lub odpowiednich środków 
do czyszczenia i pielęgnacji. 

• Za pomocą szmatki lekko 
zwilżonej wodą lub  
roztworem środka  
czyszczącego 

Używane środki Proterra CERAFLUID GZ 1020 • Odpowiedni do  
wszystkich powierzchni o 
stopniu połysku od  
półmatowego do  
matowego, które nie 
mają właściwości  
antypoślizgowych 

 Mimo to również w tym przypadku należy wcześniej  
przeprowadzić test na mniej widocznym miejscu i ocenić rezultat. 

Sposób działania Nasączyć szmatkę środkiem GZ 1020 i nakładać na 
pielęgnowaną powierzchnię (nie za mokro). 
Przez krótki czas pozostawić do działania, a następnie lekko  
przepolerować aż powierzchnia będzie sucha. 

Późniejsze działania Po wysuszeniu można ponownie normalnie użytkować  
powierzchnię. 

 

Wskazówki dot. odświeżenia:  
 
W przypadku mocniej zabrudzonej lub już silniej uszkodzonej powierzchni olejowanej często 
czyszczenie lub pielęgnacja już nie wystarczą, aby utrzymać powierzchnię w stanie zdatnym do 
użytkowania lub aby przywrócić ją do takiego stanu. 
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Obróbka wstępna Czyszczenie na mokro z użyciem 

wody lub odpowiednich środków 
do czyszczenia i pielęgnacji 

Za pomocą szmatki lekko 
zwilżonej wodą lub  
roztworem środka  
czyszczącego 

Używane środki FOODCARE-OIL GE 11077 • Olej naturalny 
• Nie zawiera  

rozpuszczalników  
• Bezzapachowy  
• Do powierzchni, które 

mają kontakt z artykułami 
spożywczymi 

• Do powierzchni  
dekoracyjnych 

 PROTECT-OIL OE 52842 • Żywica alkidowa  
modyfikowana olejem 

• Do mocniej obciążanych 
powierzchni (schody,  
parkiet itp.) 

• W szczególności do  
jasnych powierzchni  
olejowanych 

Sposób działania W celu odświeżenia należy nanieść żądany olej do pielęgnacji na 
niestrzępiącą się szmatkę bawełnianą (lub podobny materiał).  
Nałożyć (nie za mokro) na naprawianą powierzchnię. 
Przez krótki czas pozostawić do działania, a następnie zdjąć  
nadmiar bawełnianą szmatką, aż powierzchnia będzie wyglądała 
na równomiernie suchą. 
 
W razie silniejszych zabrudzeń lub mocniej uszkodzonej 
powierzchni można w razie potrzeby lekko zszorstkować  
odświeżaną powierzchnię za pomocą delikatnego runa  
polerskiego lub delikatnej wełny stalowej. 
Należy przy tym usunąć ewentualnie powstający pył szlifierski. 
Teraz można nałożyć olej do pielęgnacji za pomocą runa  
polerskiego lub wełny stalowej. 
Następnie usunąć nadmiar szmatką bawełnianą, aż powierzchnia 
będzie wyglądać na równomiernie suchą. 

 Proszę wcześnie sprawdzić w niewyeksponowanym miejscu, 
czy rezultat odświeżenia spełni Państwa oczekiwania. 

Późniejsze działania Po całkowitym wysuszeniu lub utwardzeniu oleju do pielęgnacji 
można ponownie użytkować powierzchnię zgodnie z  
przeznaczeniem. 
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Należy pamiętać:  
• W przypadku olejowanych powierzchni mogą występować duże różnice (jakościowe) i  

dlatego należy przetestować w niewyeksponowanym miejscu, czy stosując określony olej 
do pielęgnacji można uzyskać żądany rezultat. 

• Jeśli rezultat nie spełni oczekiwań, w danym przypadku samodzielne przeprowadzenie  
odświeżenia nie będzie możliwe. 

• Dotyczy to w szczególności powierzchni olejowanych, na których zanieczyszczenia już  
dokonały przebarwień drewna – podobnie jak w przypadku uszkodzonych barwnych  
powierzchni olejowanych, gdzie powłoka nadająca barwę jest już uszkodzona. 

• W takich przypadkach należy zlecić przeprowadzenie naprawy specjaliście, ponieważ 
można tu spodziewać się większego nakładu pracy, a także niezbędna będzie większa  
wiedza i doświadczenie. 

 
(Prawidłowe odświeżenie lakierowanych powierzchni jest możliwe tylko w wyjątkowych  
przypadkach.) 
 
 
Wskazówki specjalne: 
• Wyszczególnione w tym dokumencie produkty proszę przechowywać w zamknięciu, w 

miejscu niedostępnym dla dzieci. 
• Do zakładu surowców wtórnych lub do recyklingu prosimy dostarczać tylko całkowicie 

opróżnione pojemniki.  
• Dokładne dane o składnikach (zgodnie z zaleceniem WE) można znaleźć we właściwej  

karcie charakterystyki określonego środka czyszczącego. 
 
 
Uwaga: 
Przedstawione informacje mają charakter doradczy, opierają się na najlepszej wiedzy i  
starannych badaniach, zgodnie z aktualnym stanem techniki. Informacje te nie mają 
charakteru prawnie wiążącego. Oprócz tego odsyłamy Państwa do naszych warunków 
handlowych. 
Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EG) Nr 1907/2006 zostanie udostępniona. 
 


