
                                    

Starostlivosť o olejované podlahy - údržba

Podlaha ošetrená olejmi by sa nemala po dobu minimálne prvého týždňa 
namáhať a čistiť vodou. Je to z dôvodu správneho vyzretia oleja. V tomto 
období ju možno však bez problémov zametať alebo vysávať. Po vytvrdnutí 
oleja je možné začať povrch vytierať. Pozor, nikdy nepoužívajte iba čistú 
vodu.

Na bežnú údržbu olejov používajte výhradne značkové prípravky, medzi 
ktorými vyniká napr. veľmi šetrný a ekologický prípravok Synteko SOAP. 
Toto čistidlo je plne použiteľné a kompatibilné s takmer všetkými typmi a 
značkami podlahových olejov, ktoré sú bežne v predajnej sieti. Výrobok je 
zo 100% biologicky rozložiteľný a vôbec nezaťažuje životné prostredie. 
Synteko SOAP, koncentrát mydlového čističa, sa pridáva do vedierka s vodou 
v pomere najlepšie 1:40 a podlaha sa ním vytiera iba navlhčeným, nie mokrým
mopom. Pri väčšom znečistení je možné použiť až do pomeru 1:20. 
Nikdy nepoužívajte prípravok menej riedený alebo dokonca neriedený!!! Tento
výrobok je tiež vynikajúci na udržiavanie a pravidelné vytieranie 
prírodného linolea, keramických a kamenných dlažieb.

Pokiaľ sa stane, že sa na podlahe vyskytnú výraznejšie škvrny, ktoré sa 
nedajú odstrániť mydlovým čističom, potom je možné použiť hĺbkový čistič 
Synteko REMOVER. Je skutočne veľmi silný a riedi sa v pomere 1:100 až 
1:200. Po umytí podlahy REMOVEROM by vždy malo dôjsť k ošetreniu podlahy 
roztokom z octovej vody (1 diel octu: 9 dielom vody) ako neutralizátorom.

Čas od času potrebujú olejované podlahy výraznejšiu obnovu vo forme 
preolejovania a tak aj v celoplošnom dosýtení. Nejde však o žiadny náročný 
proces ako pri prvotnom olejovaní. Podlahu je nutné najskôr dôkladne a 
namokro umyť hĺbkovým čističom Synteko REMOVER a potom nechať riadne 
uschnúť. Potom podlahu znovu vytrieť REMOVEROM (roztok z octovej vody, 1:9)
a podlahu neutralizovať.

Následne sa aplikuje bavlnenou handrou alebo strojom udržiavací olej 
Synteko RE-COVER, ktorý sa po cca 30 min. znovu rozleští suchou handrou. 
Tento úkon sa vykonáva v bytovom sektore približne raz za rok alebo raz za 
dva roky, vždy keď podlaha začína mať ľahko sivý výraz.
Vo veľmi zaťažených priestoroch, ako sú napr. reštaurácie a letiskové haly,
môže byť preolejovanie potrebné až trikrát za rok. Pritom nie je potrebné 
vysťahovať nábytok. Na stranu sa dajú iba voľné kusy nábytku a doplnkov - 
stoličky, stolík, koberec a pod.
Preolejovanie spravidla zvládne väčšina domácich majstrov vlastnými silami,
alebo si všetko môžete objednať u zhotoviteľa podláh a budete mať istotu, 
že je všetko tak, ako má byť. Vyvarujte sa prosím pri bežnom čistení vašej 
podlahy používaniu bežných neprofesionálnych komerčných prípravkov, ktoré v
lepšom prípade podlahu nevyčistia. V tom horšom ju môžu výrazne a 
nenávratne zničiť. Takéto prípady sa dajú ľahko spoznať a nemôžu spadať do 
chýb uznávaných v rámci záruky.

Akékoľvek ďalšie podrobnosti a informácie vyhľadáte v technických listoch 
jednotlivých prípravkov na internetových stránkach www.synteko.com


