
 

 

Warunki użytkowania i pielęgnacji podłóg drewnianych 

1. Podłogi drewniane, informacje ogólne 

Warunkiem gwarancji jest przestrzeganie poniższych zaleceń. 

Podłogi drewniane z drewna litego jako produkty w 100% 

naturalne i higroskopijne reagują na zmieniające się warunki 

otoczenia. Drewno pobiera parę wodną i rozszerza się, gdy 

wilgoć powietrza rośnie lub kurczy się, gdy wilgoć powietrza 

spada. Może się to objawić zmianą wymiaru i kształtu klepek, w 

efekcie powodować powstawanie szczelin i pęknięć, gdy 

wilgotność powietrza jest za niska lub wyłudkowaniem się, gdy 

wilgotność powietrza jest zbyt wysoka w dłuższym okresie 

czasu. Aby zminimalizować efekt tej pracy należy utrzymywać 

w powietrzu klimat o wilgotności powietrza najbardziej 

odpowiadający naturalnym dla człowieka warunkom: 45-60% 

wilgotności względnej powietrza i temperaturze ok.18-20 stopni 

C. Najtrudniejszym okresem  jest sezon zimowy, gdy wilgotność 

powietrza, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków 

znacznie spada. Należy wówczas nawilżać pomieszczenia 

najlepiej za pomocą nawilżaczy elektrycznych. W 

pomieszczeniach z klimatyzacją również może wystąpić 

zjawisko zbyt niskiej wilgotności!. Aby utrzymać podłogi w 

należytej kondycji należy umieścić wycieraczki lub maty, na 

których można oczyścić obuwie z twardych zanieczyszczeń. 

Meble podklejamy filcem, a pod krzesła z rolkami stosujemy 

maty ochronne. Problemy wynikłe z naturalnej pracy drewna nie 

mogą być podstawą do reklamacji. 

2. Użytkowania podłóg drewnianych 

Po zakończeniu montażu podłogi należy stosować się do 

poniższych zaleceń: 

- nie należy przesuwać ciężkich mebli po podłodze, 

- należy stosować podkładki z filcu pod nóżki mebli, 

- kółka krzeseł biurowych powinny spełniać wymagania normy 

DIN 68131, 

- przy wejściach należy położyć połóż dobrej jakości maty 

czyszczące, skutecznie usuwające brud, piasek i wodę z obuwia, 

- nie wolno używać mat czyszczących ze spodem z gumy lub 

lateksu, ponieważ mogą pozostawić trwałe ślady na podłodze, 

- nie wolno dopuścić do gromadzenia się wody na powierzchni 

podłogi, a wszelkie prace porządkowe t.j. mycie powierzchni 

glazurniczych oraz szklanych należy wykonywać ze szczególną 

ostrożnością, aby nie dopuścić do kontaktu dużej ilości wody z 

podłogą,  

- w trakcie eksploatacji podłogi wilgotność względna powietrza 

powinna być utrzymywana na poziomie 45-65% a temperatura 

na poziomie ok.20°C, 

- UWAGA! w sezonie grzewczym wilgotność powietrza ulega 

znacznemu obniżeniu, co może powodować nadmierne 

przesuszenie się podłogi, w sezonie grzewczym należy stosować 

nawilżacze powietrza, 

- podłoga z naturalnego drewna może zmieniać swój odcień, gdy 

będzie wystawione na działanie światła dziennego, należy 

używać zasłon, rolet lub żaluzji w celu zminimalizowania tego 

efektu, 

- nie należy chodzić po podłodze w ostro zakończonych 

obcasach,  

- jeśli w pomieszczeniu przebywają zwierzęta - powinny mieć 

przycięte pazury, 

- należy uważać na upuszczenie ciężkich przedmiotów, gdyż 

mogą spowodować uszkodzenie mechaniczne, 

- nigdy nie należy przykrywać parkietu folią lub materiałami nie 

przepuszczalnymi powietrza, 

- należy systematycznie wietrzyć pomieszczenie, w którym 

znajduje się podłoga drewniana 

- gwarancja nie obejmuje ewentualnych różnic w odcieniach 

pomiędzy wzornikami, próbkami czy fotografiami a 

dostarczonymi partiami materiału, jak również zmian odcieni 

drewna w trakcie długoletniej eksploatacji, wynikających z 

naturalnych procesów dojrzewania drewna (np. wskutek 

działania promieni słonecznych). 

- gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powłoki lakieru lub oleju w 

trakcie eksploatacji, w szczególności przecięć, rozdarć, wytarć 

lub tego typu uszkodzeń, skutków pożaru, zalania wodą, 

podziurawienia ostro zakończonymi obcasami; uszkodzeń 

spowodowanych przez meble lub uderzenia ciężkiego 

przedmiotu. 

- gwarancja nie obejmuje przypadków uszkodzenia podłogi 

wskutek niewłaściwej eksploatacji, np. działanie wysokich 

temperatur, nadmierna wilgotność lub suchość powietrza, 

znaczące zmiany temperatury lub wilgotności powietrza, 

stosowanie niewłaściwych metod i środków do mycia i 

konserwacji podłogi. 

 

3. Czyszczenie i pielęgnacja podłóg. 

 - do czyszczenia i pielęgnacji podłóg należy używać jedynie 

środków zalecanych przez Wykonawcę. Koniecznie spytaj 

sprzedawcę jakie środki są zalecane dla Twojej podłogi. 

- do czyszczenia drewnianych podłóg używaj tylko niewielkich 

ilości wody. Pamiętaj, aby natychmiast osuszać mokre 

powierzchnie, ponieważ nadmiar wody powoduje pęcznienie 

drewna. 

- unikaj wosku, octu oraz uniwersalnych środków czyszczących, 

ponieważ mogą zmętnić powierzchnię. 

- nie pozwól, aby na podłodze zbierał się piasek, brud lub żwir. 

Regularnie odkurzaj lub zamiataj podłogi. 

- umieść chodniki lub dywany w pobliżu drzwi oraz w miejscach 

o dużym natężeniu ruchu, aby zatrzymywać piasek i żwir. 

- stosuj ochronne podkładki lub nakładki do mebli. 

- pamiętaj o przycinaniu pazurów Twoich zwierząt domowych, 

co pozwoli uniknąć zadrapań podłogi.  


