Baltic Protect System™
Piękna podłoga przez wiele lat

Pielęgnacja podłogi drewnianej wykończonej lakierem

Pielęgnacja podłogi drewnianej wykończonej olejem

Koncentrat do czyszczenia
Jeśli posiadasz drewnianą podłogę pokrytą

podłóg lakierowanych

używaj środków pielęgnacyjnych dedyko

Doskonale sprawdza się w codzien
nej pielęgnacji drewnianych
podłóg pokrytych lakierem.
Wystarcza na około 1000 m2.

wanych tego typu uszlachetnieniom. Dzię

1000 ml

lakierem i chcesz, aby stanowiła ona ozdo
bę Twojego domu przez długie lata, zawsze

Koncentrat do czyszczenia
Wykończenie drewnianej podłogi olejem

podłóg olejowanych

je się, nie absorbuje kurzu, dzięki czemu jest

Doskonale sprawdza się w co
dziennej pielęgnacji drewnianych
podłóg pokrytych olejem.
Wystarcza na około 1000 m2.

przyjazna alergikom.

1000 ml

podkreśla prawdziwy charakter drewna.
Podłoga jest antystatyczna – nie elektryzu

ki temu przedłużysz żywotność powłoki
Zaletą podłóg olejowanych jest również ła

i uzupełnisz drobne rysy i uszkodzenia, któ
re mogą powstać na powierzchni w czasie
użytkowania.
Podłogi lakierowane odkurzaj specjalnie
do tego przeznaczoną szczotką lub mięk
ką zmiotką. Przynajmniej raz z w tygodniu
użyj Koncentratu do czyszczenia podłóg la
kierowanych, a raz w miesiącu gruntownie
odśwież powierzchnię za pomocą odpo
wiedniego Preparatu z serii Baltic Protect
System™.

Preparat do odświeżania
podłóg lakierowanych – matowych
Zabezpiecza drewnianą podłogę
pokrytą lakierem matowym przed
zarysowaniami, odświeża ją, jedno
cześnie pozostawiając na powierz
chni podłogi warstwę ochronną.
Wystarcza na około 40/45 m2.

twość usuwania z ich powierzchni niewiel
kich zarysowań – uszkodzoną powierzchnię
wystarczy lekko zetrzeć drobnoziarnistym
papierem ściernym, a następnie pokryć
odpowiednim Preparatem do odświeżania
z serii Baltic Protect System™.

1000 ml

Podłoga drewniana pokryta olejem wyma

Preparat do odświeżania

rzaniu powierzchni specjalną szczotką lub

ga szczególnej pielęgnacji. Pamiętaj o odku

podłóg lakierowanych –
półmatowych

miękką zmiotką. Przynajmniej raz z w tygo

Zabezpiecza drewnianą podłogę
pokrytą lakierem półmatowym przed
zarysowaniami, odświeża ją, jedno
cześnie pozostawiając na powierzch
ni podłogi warstwę ochronną.
Wystarcza na około 40/45 m2.

olejowanych, a raz w miesiącu gruntownie

1000 ml

dniu użyj Koncentratu do czyszczenia podłóg
odśwież powierzchnię za pomocą Prepara
tu. Pamiętaj też o wyborze odpowiedniego
środka w przypadku oleju białego.

Preparat do odświeżania
podłóg pokrytych olejem białym
Zabezpiecza drewnianą podłogę
pokrytą olejem białym przed
zarysowaniami, odświeża ją,
jednocześnie pozostawiając na jej
powierzchni warstwę ochronną.
Wystarcza na około 100 m2.
1000 ml

Preparat do odświeżania
podłóg pokrytych olejem
bezbarwnym lub kolorowym
Zabezpiecza drewnianą podłogę po
krytą olejem bezbarwnym lub koloro
wym przed zarysowaniami, odświeża
ją, jednocześnie pozostawiając na
jej powierzchni warstwę ochronną.
Wystarcza na około 100 m2.
1000 ml

Jak utrzymać piękną podłogę przez wiele lat?
Podłogi Baltic Wood są wykonane w 100%

żone przy drzwiach wejściowych i przy wejściu

z drewna, które jest surowcem naturalnym. Je

z tarasu ochronią podłogę przed jej szkodliwym

śli chcesz utrzymać drewnianą podłogę w naj

działaniem.

lepszej formie przez wiele lat wystarczy, że za
stosujesz się do kilku prostych wskazówek:

Używaj podkładek ochronnych – nogi krzeseł
lub mebli mogą porysować twoją podłogę. Za

Regularnie stosuj środki pielęgnacyjne Baltic

bezpiecz wszystkie przedmioty stojące na pod

Protect System™ przypisane lakierowi lub ole

łodze filcowymi podkładkami, a w przypadku

jowi, którym zabezpieczono podłogi. Dzięki

foteli obrotowych zastosuj specjalne kółka do

temu będziesz cieszyć się ich pięknem przez

drewnianych powierzchni.

bardzo długi czas.
Utrzymuj odpowiednią wilgotność powietrza
Pamiętaj o wycieraczkach – mieszanina piasku

ok. 40–60%, a zimą, kiedy wilgotność powietrza

i wody, którą przenosimy na obuwiu, daje taki

spada, stosuj nawilżacze powietrza.

sam efekt jak papier ścierny. Wycieraczki poło
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