Údržba a péče o schodiště s povrchovou úpravou tvrdým olejem Strukturoil
Cyranova
Schodiště povrchově upravené tvrdým olejem Ciranova se udržuje následujícím způsobem:
1) pro běžnou údržbu se doporučuje použít běžné prostředky na čištění podlah a nábytku,je lepší tyto
prostředky používat v menších koncentracích-sníží se tak odmašťování olejovaného povrchu
2) pro větší údržbu se doporučuje v intervalu cca 1x za 3 měsíce,použít parketové mýdlo(viz následující
návod)
Parketová mýdlo je směs přírodních olejů a přírodních vosků. Naolejované dřevo obdrží čistící ,chránící
a vyživující vrstvu. Parketové mýdlo je velmi koncentrované a zaručuje optimální ochranu proti
zašpinění.
Smíchejte 100 ml parketového mýdla CIRANOVA a 900 ml vlažné vody
Použití: naneste vlhkým hadrem mýdlový roztok na čištěnou plochu a čistěte ve směru dřevních vláken.
Potom špinavý hadr vyždímejte a namočte do druhého kyblíku s čistou vodou a znovu vyždímejte. Postup
opakujte do té doby než bude čištěná plocha čistá. Na čištěnou plochu se nesmí do uschnutí nanášet
voda, neboť by se odstranila ochranná vrstva.Sušení 1 hodina při pokojové teplotě.
Čím častěji se parketové mýdlo ,nanáší , tím lepší je ochrana.
Když naolejované schodiště zmatovatí a na povrchu zůstanou zbytky mýdla nebo zašpinění ,je třeba
použít intenzivnější roztok.
Upozornění: Parketové mýdlo obsahuje pouze přírodní suroviny a předává dřevu vysokou vyživující
hodnotu.
3) 1x za 2-3 roky ( dle zatížení a provozu ) se doporučuje provést nový nános oleje, zpravidla toto
postačí na více exponované díly,tj.stupnice podstupnice a madla zábradlí.
Schodiště nesmí být delší dobu vystavené relativní vlhkosti vyšší než 70%!
Do styku s olejovanou plochou nesmí přijít prostředky obsahující organická rozpouštědla!

Všechny doporučené čistící prostředky je možné obdržet u výrobce schodiště - JK plus
spol. s r.o. Nádražní 146, 254 01 Jílové u Prahy
tel.:241951089, fax:241950447, 736 750 978 www.jkplus.cz info@jkplus.cz
Nebo dovozce laků –
ACOLOR s.r.o. Semovická 498, 257 51 Bystřice u Benešova
tel i fax. 317 793 437 a 317 793 908 www.acolor.cz

acolor@acolor.cz

V Jílovém u Prahy dne 4.11.2008
Peter Kolář
IČO: 47539445 DIČ: CZ47539445
info@jkplus.cz , ICQ: 249-778-814 , Skype: jk-peter

