Péče a údržba WOCA
o dřevěné podlahy

Jak lehce pečovat o vaši podlahu?
Základem je použití správného čisticího prostředku.
Pokud jste se rozhodli pro dřevěnou olejovanou podlahu, věřte, že když se o ni budete správně starat, budete s jejím vzhledem
a funkčností velice spokojeni. Pravidelnou údržbou prodloužíte životnost a přirozený vzhled dominanty vašeho interiéru.
Podlahy čistěte mopem, smetákem, vysavačem nebo vyždímaným hadrem za pomoci speciálního mýdla/vhodného přípravku dle
povrch. úpravy. Vždy si vyžádejte od realizační firmy. Na kartáčované povrchy nepoužívejte hadr, ale pouze mop. Na podlahy nikdy
nepoužívejte příliš mokrý hadr nebo příliš mnoho vody. Parní čističe ani tzv. utěrky z mikrovlákna nejsou vhodné na čištění dřevěných
podlah. Jako ochranu proti poškrábání používejte filcové podložky na nohy stolů a židlí a rohožky ve vstupních zónách. Pod kancelářské
židle doporučujeme použít podložku, nebo si pořiďte židli se silikonovými kolečky. Plastová kolečka nejsou vhodná.

WOCA Mýdlo na dřevěné olejované podlahy
Je vhodné na čištění veškerých olejovaných dřevěných podlah. Pokud
máte podlahu s bílým pigmentem, použijte bílé mýdlo.
Použití: do 5 l vlažné vody přidejte 125 ml mýdla, podlahu vytřete
a nechte uschnout.

WOCA Master Cleaner
(Mýdlo na lakované podlahy)
Je vhodné na pravidelnou údržbu dřevěných lakovaných podlah.
Použití: do 5 l vlažné vody přidejte 125 ml mýdla, podlahu vytřete
a nechte uschnout.

WOCA Pečující gel
Je vhodný na dřevěné podlahy ošetřené přírodními oleji, UV oleji a oleji
s voskem. WOCA Pečující gel obnoví dřevěný povrch a opravíte s ním
i drobné škrábance.
Použití: dřevěný povrch nejprve vyčistěte WOCA Intenzivním čističem
a nechte 8 hodin schnout. Poté povrch ošetřete WOCA Pečujícím gelem
dle doporučeného postupu, který najdete na www.floorforever.cz.

WOCA Odstraňovač skvrn
Je vhodný na dřevěné podlahy ošetřené přírodními oleji, UV oleji a oleji
s voskem. Z dřevěných povrchů účinně odstraňuje skvrny od mastnoty,
kávy nebo červeného vína.
Použití: přípravek nastříkejte přímo na skvrnu a nechte působit
10–20 minut. Pomocí kartáče skvrnu vyčistěte a poté znovu ošetřete
vhodným olejem nebo olejem s voskem.

Oleje WOCA jsou extrémně odolné a lokálně opravitelné. Používáním doporučených produktů docílíte prvotřídních vlastností a krásného vzhledu vaší dřevěné podlahy.
Díky tomu bude podlaha stále jako nová a budete se z ní těšit po mnoho let.
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Více informací najdete na www.floorforever.cz

Co by vám doma nemělo chybět:
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