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Powierzchnie olejowane i woskowane cieszą się dużą popularnością – są oznaką stylu życia w nowoczesnym
społeczeństwie, połączonego z odpowiedzialnością ekologiczną i ponadczasowością. Aby zachować
możliwie jak najdłużej naturalne właściwości, jakość i wygląd Państwa mebli, zostały one przede wszystkim
poddane procesom pielęgnacyjnym wysokojakościowymi produktami NaturExpert marki Rosner.
Produkty Rosner NaturExpert nadają Państwa pomieszczeniom pozytywny klimat, uwidaczniają jeszcze
bardziej naturalny kolor drewna, są paroprzepuszczalne i tworzą warstwę ochronną przed zabrudzeniami
i wodą. Ponieważ każda powierzchnia w wyniku regularnego użytkowania poddawana jest naturalnemu
zużyciu, wymaga ona regularnego czyszczenia i pielęgnacji.
Już na początku można przedsięwziąć środki zaradcze w celu zapewnienia ochrony powierzchniom
olejowanym i woskowanym przed naturalnym i mechanicznym / fizycznym zużyciem.
Dzięki zastosowaniu wystarczająco dużych stref odprowadzenia zabrudzenia, wyposażenie
stołów i krzeseł w odpowiednie podkładki (np. filcowe), wyposażenie krzeseł w miękkie kółka
zgodnie z normą DIN 68131 ale również poprzez zastosowanie podkładek pod talerze,
obrusów itd. można znacząco wydłużyć żywotność i piękno powierzchni olejowanych i
woskowanych.

Pierwszy kontakt z produktami Rosner NaturExpert
Im bardziej świeżo olejowana lub woskowana powierzchnia chroniona będzie w pierwszych dniach, tym dłuższa będzie żywotność
powierzchni. Pełne obciążenie powinno nastąpić dopiero po ok. 14 dniach. Prosimy zwrócić uwagę na zapisy w danej karcie
technicznej produktu.
W tym czasie podłogi można czyścić tylko na sucho i nie należy kłaść na nie dywanów. Meble i inne ciężkie elementy wyposażenia
umieścić ostrożnie. Świeżo olejowane lub woskowane meble należy również czyścić na sucho. Obrusy i inne nakładki nałożyć po
okresie całkowitego utwardzenia powłoki wynoszącego dwa tygodnie.

W przypadku pierwszego zastosowania, tworzącego warstwę filmu pielęgnacyjnego, w zależności od rodzaju podłogi, wymieszać
500-750 ml w 8 litrach wody i powierzchnię wytrzeć delikatnie wilgotną szmatką. Pierwsze zastosowanie możliwe jest najwcześniej
dwa tygodnie po naniesieniu oleju lub wosku na powierzchnię podłogi. Dopiero wtedy żywice, oleje i woski utwardzone są
wystarczająco.
Zanim posadzka zrobi się tępa, należy ją regularnie zabezpieczać środkiem pielęgnacyjnym Rosner NaturExpert Wischpflege.
100-150 ml środka wlać do 8 litrów wody i wytrzeć delikatnie nasączoną szmatką. Po tej czynności nie należy dodatkowo
przecierać powierzchni samą czystą wodą. Film pielęgnacyjny można uszczelnić polerując powierzchnię na wysoki połysk. Warto
dodać, że powierzchnię należy na koniec wytrzeć do sucha.

Pielęgnacja olejowanych lub woskowanych powierzchni mebli

Czyszczenie i pielęgnacja
Czyszczenie na sucho
Drobne zanieczyszczenia i piasek działają na powierzchnię jak papier ścierny. Do codziennego czyszczenia podłóg olejowanych
lub woskowanych z zabrudzeń i kurzu można polecić odkurzacz, miotłę lub suchą, miękką i nie kłaczącą szmatkę. Do świeżo
olejowanych lub woskowanych mebli zalecamy suche, miękkie i nie kłaczące szmatki. Świeże powierzchnie, na których zastosowano produkty Rosner NaturExpert, powinny być czyszczone przez pierwsze dwa tygodnie tylko na sucho bez dodatku środków
do mycia naczyń i środków czyszczących. Do czyszczenia na sucho prosimy nie używać ścierek mikrofazowych, ponieważ
niszczą one powierzchnię jak drobny papier ścierny.

Czyszczenie na mokro
Do rutynowego czyszczenia na mokro Państwa olejowanych lub woskowanych powierzchni można używać zwilżoną, miękką
i nie kłaczącą szmatkę. W tym przypadku należy zwrócić uwagę, że nie można stosować dodatków zawierających środki myjące
takich jak amoniak, alkohol lub zmiękczacze oraz środków rysujących z dodatkiem substancji szorujących. Ważne jest aby
wytrzeć na koniec taką powierzchnię do sucha.

Do rutynowej i optymalnej pielęgnacji mebli olejowanych lub woskowanych, zabezpieczonych produktami Rosner NaturExpert,
zalecamy olej pielęgnujący do drewna Rosner NaturExpert Holzpflegeöl. Zawiera on komponenty czyszczące i pielęgnujące
na bazie olejów roślinnych, usuwa plamy po wodzie i alkoholu i wyrównuje niewielkie zarysowania i rysy. Powierzchnia przed
zabiegiem pielęgnującym musi być sucha, odkurzona i odtłuszczona. Nałożenie równomierne warstwy Rosner NaturExpert Holzpflegeöl wykonać oszczędnie przy pomocy miękkiego, bezkłaczkowego ręczniczka lub padem. W razie potrzeby wypolerować
powierzchnię. Silnie zniszczone powierzchnie wyczyścić przed nałożeniem Rosner NaturExpert Holzpflegeöl. Pierwsze zastosowanie możliwe jest najwcześniej dwa tygodnie po naniesieniu oleju lub wosku na powierzchnię podłogi. Dopiero wtedy żywice,
oleje i woski utwardzone są wystarczająco.

Uzupełnianie warstwy oleju lub wosku
Podczas procesu czyszczenia z powierzchni usuwane są nie tylko zabrudzenia lecz również olej i wosk. Dlatego powierzchnia
powinna być w regularnych odstępach czasu uzupełniana olejem lub woskiem. Uzupełnianie oleju lub wosku jest konieczne, jeżeli
powierzchnia wydaje się być lekko biaława lub zmatowiona lub jeśli w miarę upływu czasu zmniejsza się warstwa olejowa filmu.
Aby uzupełnić brakujący film należy zastosować Rosner NaturExpert Öl und Wachs, który zastosowano do pierwszej pielęgnacji.
Proszę zapoznać się z informacjami w karcie technicznej.
Ważne: Podczas uzupełniania warstwy oleju/wosku należy zwrócić uwagę aby zawsze usunąć z powierzchni naddatek materiału.

Pielęgnacja podłóg olejowanych lub woskowanych

Klimat pomieszczenia

Środek pielęgnujący Rosner NaturExpert Wischpflege zapewnia bezproblemową regularną pielęgnację na mokro a powierzchnie
zabezpieczone produktami Rosner NaturExpert są odporniejsze. Rosner NaturExpert Wischpflege zawiera środki czyszczące
i pielęgnujące jak również tensidy ulegające biodegradowalności, są błyszczące i powodują, że brud do nich nie przywiera. Jak
często należy pielęgnować Państwa olejowane lub woskowane podłogi drewniane produktem Rosner NaturExpert Wischpflege,
zależy od stopnia użytkowania. W prywatnych domach zalecany jest rytm miesięczny, w obszarach częściej narażonych na
zużycie jak gospody czy miejsca publiczne należy zachować cotygodniową częstotliwość mycia produktem Rosner NaturExpert
Wischpflege.

Ponieważ w przypadku drewna mówimy o produkcie naturalnym, należy pamiętać, że drewno żyje i pracuje w przypadku zmian
temperatury w pomieszczeniu oraz wilgotności powietrza. Zachowanie wartości powierzchni drewna oraz dobre samopoczucie
mieszkańców wymagają zdrowego klimatu pomieszczenia (ok. 20°C i ok. 65% wzgl. wilgotności powietrza). W przypadku nie
zachowania zalecanej wilgotności powietrza należy liczyć się z zakłóceniem jednorodności powierzchni, jak również z powstawaniem w parkiecie fug oraz zagłębień.
Z uwagi na różnorodne uwarunkowania, naprężenia występujące w praktyce itd., w/w wskazówki należy traktować tylko jako poradnik. Roszczenia, gwarancje
i odpowiedzialność są wykluczone.

Rosner NaturExpert Produkty pielęgnacyjne:

Rosner NaturExpert Wischpflege
Środek czyszczący i pielęgnacyjny do podłóg, zawiera substancje
czyszczące i pielęgnujące, połyskliwy i nie przyjmujący brudu.
Zawiera tensydy biodegradowalne, stosowany do czyszczenia
i pielęgnacji podłóg woskowanych i olejowanych. Nie jest samozapalny.

Rosner NaturExpert Holzpflegeöl
Na bazie olejów roślinnych w celu optymalnej pielęgnacji
powierzchni olejowanych lub woskowanych. Usuwa plamy po
wodzie, alkoholach. Drobne zadrapania i zarysowania mogą
być wyrównane. Nie jest samozapalny.
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