
 

 

Recomandari pentru intretinerea suprafetelor 
 de parchet lacuite 
 
Solutie de curatare parchet AP 10 / Parkett Grundreiniger AP 10 
Este recomandata pentru curatarea intensiva parchetului si a altor pardoseli pardoseli din lemn. Pentru 
indepartarea eficienta a resturilor de ceara si a murdariei persistente. Solutia de curatare parchet AP 10 
poate fi utilizata atat pentru curatare intensiva, cat si pentru intretinerea periodica, fara sa afecteze 
suprafetele. Solutia de curatare se distribuie uniform si dupa scurt timp suprafata se curate prin frecare, 
mecanizat sau manual. 
  
Solutie polisare parchet LP 35 / Parkett Polish LP 35 
Recomandata ca solutie ideala de intretinere initiala si de durata cu efect puternic de curatare si de 
protectie. Are utilizare universal pentru toate suprafetele de parchet lacuite sau impregnate. Confera 
protectie optima suprafetei la uzura. Inainte de utilizare se scutura ambalajul pentru omogenizarea 
continutului, se distribuie in strat subtire si uniform solutia pe suport, iar dupa 10 – 15 minute se poliseaza 
suprafata. Dupa intretinerea initiala, in functie de solicitari, la aprox. fiecare 3 luni se aplica solutia in strat 
subtire pe suport si se poliseaza suprafata. 
   
Produs de intretinere parchet Aqua AP 20 / Aqua Parkett Vollpflege AP 20 
Solutie fara continut de solventi, atat pentru intretinerea initiala cat si pentru intretinerea si ingrijirea 
periodica. Solutia se usuca fara a necesita polisare, si formeaza un film care respinge murdaria, este 
rezistent la uzura si antiderapant. Recomandat pentru parchetul lacuit si pentru toate pardoselile din 
lemn. Atunci cand se utilizeaza pentru intretinere-ingrijire initiala, produsul se aplica nediluat. In cazul 
utilizarii ca produs de intretinere periodica, acesta se poate dilua cu apa.  
 
Instructiuni pentru intretinerea pardoselilor lacuite, din lemn, conform DIN 18356 
Indicatii generale: 
Ingrijirea tuturor pardoselilor se face in functie de solicitari, in urma uzurii naturale la care este supusa 
aceasta. De aceea este necesara o curatare si intretinere periodica. Durabilitatea suprafetelor este 
garantata numai atunci cand se utilizeaza exclusiv produse recomandate de producator. 
  
Tratament ulterior: 
Se vor utiliza numai produsele de intretinere recomandate, nu se vor folosi agenti de curatare sau 
echipamente necorespunzatoare. 
Pardoselile proaspat lacuite pot fi supuse solicitarilor dupa cel putin 10 zile. De aceea in acest interval nu 
se vor aplica pe suprafata covoare, deasemenea manipularea corpurilor grele de mobilier nu este 
recomandata. In cazuri exceptionale, se poate utiliza Solutia de polisare LP 35, aplicata cu o laveta. 
   
Conditiile climatice: 
Reglarea umiditatii aerului pe durata procesului de incalzire este importanta nu numai pentru sanatatea 
locatarilor, ci si pentru pastratea caracteristicilor si asigurarea durabilitatii pardoselii. In cazul in care 
umiditatea aerului scade sub 50%, nu este exclus ca temporar sa se formeze rosturi de dimensiuni reduse 
in pardoseala. 


