
 

 

 

 

Recomandari pentru intretinerea suprafetelor impregnate cu Uleiul de impregnare NP 90 
Produs de intretinere Aqua AP 90 
 
Aceste instructiuni sunt valabile pentru toate pardoselile din lemn care au fost tratate cu Uleiul de 
impregnare NP 90 natur sau colorat. In urma impregnarii lemnului, suprafata acestuia este protejata si 
este rezistenta impotriva patrunderii apei. Dimensiunea si structura lemnului confera pardoselii o nota 
naturala. Impregnarea lemnului cu uleiuri sau cu ceara nu influenteaza capacitatea acestuia de a capta si a 
ceda umiditatea din incapere. In vederea asigurarii unui mediu sanatos pentru locatari, cat si pentru 
conservarea caracteristicilor pardoselii din lemn, trebuie acordata atentie in privinta climei din incapere. 
Conditiile ideale de clima sunt 23°C temperatura camerei si 50% umiditatea relativa a aerului. Umiditatea 
ridicata a aerului poate duce la umflarea lemnului, in timp de umiditatea scazuta a aerului are ca efect 
contractia lemnului ceea ce duce la formarea de rosturi de dimensiuni reduse sau chiar mari, intre 
lamelele de parchet. 
 
Indicatii generale: 
Odata cu utilizarea produselor de intretinere, suprafetele ce prezinta deterioarari cauzate fie de uzura sau 
de patrunderea apei, situatie in care au rezultat decolorari, pot fi reamprospatate. Aceasta remediere se 
poate face printr-o slefuire usoara cu discul  de slefuit si aplicarea a produsului de intretinere AP 90 sau a 
produsului initial, respectiv Uleiului de impregnare NP 90. 
 
Picioarele meselor si scaunelor vor fi acoperite cu pasla sau materiale corespunzatoare.  
In cazul utilizarii scaunelor cu rotile, trebuie ca rotile sa fie din material moale conform DIN 68131. 
 
 
Produse pentru curatare si intretinere: 
 
Intretinere initiala si intretinere periodica 
Intretinerea- ingrijirea initiala se realizeaza cu Produsul de intretinere Aqua AP 90, inainte de darea in 
folosinta a pardoselii. 
Produsul de intretinere AP 90 se aplica cu mopul sau cu o laveta in strat subtire si uniform. Frecventa 
ciclurilor de intretinere este in functie de modul de utilizare, de traficul din spatiul respectiv. 
 
- In spatiile cu trafic redus, ex. dormitoare sau sufragerii, este suficienta cate o aplicare a produsului la 
interval de 6-10 saptamani. 
- Daca pardoseala este supusa traficului mediu-ridicat, resp. trepte sau spatii de birouri, aplicarea 
produsului de intretinere trebuie sa se faca 1-2 ori pe luna. 
- Suprafetele supuse traficului ridicat vor fi tratate cu produsul de intretinere cel putin o data pe 
saptamana. 
 
 
 
 
  
  



 

Curatare periodica 
Curatarea periodica se va face intotdeauna atunci cand pardoseala este murdara. Murdaria 
grosiera se va indeparta cu mopul, matura sau aspiratorul, aceasta avand un efect abraziv 
asupra pardoselii. Murdaria fina sau praful se vor indeparta cu o laveta umeda sau cu 
echipamentul de curatat, in apa de curatare se va adauga solutie de curatare uzuala. 
 
- Frecventa curatarii periodice se stabileste in functie de gradul de igienizare impus pentru 
pardoseala din lemn respective. 
- Pentru obtinerea unei curatari periodice si in acelasi timp a unei intretineri se vor dilua 0,2 
– 0,3 litri Produs de intretinere AP 90 in 8 – 10 litri apa, se imbiba o laveta in solutia 
rezultata, se stoarce bine, si se sterge pardoseala. 
 
Curatare intensiva 
Pentru curatarea intensiva se va utiliza produsul Solutie curatare parchet AP 10. Realizarea 
unei curatari intensive este necesara atunci cand in urma aplicarii repetate a solutiilor de 
intretinere pe baza de ceara s-a format un strat gros cu aspect inestetic, sau atunci cand 
stratul de ceara impregnat cu muradarie nu mai poate fi curatat. In functie de situatie este 
necesara o curatare intensiva manuala sau mecanizata. 
 
- In spatii de locuit si in dormitoare adesea este necesara numai o data pe an. 
- In spatiile supuse traficului ridicat, ex. scoli, pensiuni, hoteluri este necesara de doua ori pe 
an. 
 
Important: 
Atat in cazul curatarii periodice cat si in cazul celei intensive se va evita aplicarea in exces pe 
pardoseala din lemn a solutiilor pe baza de apa, deoarece aceasta poate duce la o 
deterioarare a pardoselii, respectiv umflarea lemnului.  

 


