
CLEANER  
(wywabiacz plam do parkietu 
lakierowanego i olejowanego)
Art. nr. 010-000-00101
Wysokoskoncentrowany 
„łagodny“ środek czyszczący 
do uporczywych zabrudzeń. 
Nie dodawać do wody, używać 
tylko miejscowo!

Konserwacja  
twojego parkietu

Srodki do konserwacji 
parkietów lakierowanych 
i olejowanych

SRODKI KONSERWUJĄCE I MYJĄCE DO PODŁÓG LAKIEROWANYCH I OLEJOWYCH

HYDRO CLEANER (do parkietu lakierowanego i olejowanego)
Art. nr. 024-000-00755
Hydro Cleaner dodawać do wody. 
Dozowanie: 1 litr na 5 litrów wody myjącej.

Na zakończenie podłogę przetrzeć czystą wodą.  
Potem wykonać nową konserwację za pomocą Miraclear.

MIRACLEAR (do parkietu lakierowanego i olejowanego)
Art. nr. 024-000-00753
Miraclear jest środkiem wodorozcieńczalnym konserwującym i 
jest dodawany do wody myjącej. Miraclear tworzy film ochronny 
na zewnętrznej powierzchni parkietu. Większe stężenie środka w 
wodzie powoduje większy połysk, mniejsze daje efekt matowy-po  
wyschnięciu.
Dozowanie: 100 – 200 ml na 10 l wody

OLEJ DO KONSERWACJI
(tylko do parkietu 
olejowanego)
Art. nr. 075-000-00010
Po wielokrotnym czyszczeniu 
olejowane podłogi muszą 
zostać odświeżone za pomocą 
oleju. Jest hydrofobowy i odpor-
ny na zabrudzenia oraz łatwy 
w użyciu.

Srodki konserwacyjne produkcji firmy 
Klumpp do nabycia w:

Mebel-Art. Sp. Zoo
Ul. Polna 7
46080 Chróścice
Tel.: 077-403 28 00
Fax: 077-469 56 42
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Czyszczenie zasadnicze jest wykonywane po wielokrot- 
nym konserwowaniu środkiem „Miraclear“ i usuwa  
zabrudzenia oraz stare resztki materiałów konserwacyj-
nych z parkietu.

•  po oczyszczeniu podłogi wykonać czyszczenie zasadnicze środ- 
kiem „Hydro Cleaner“ z firmy Klumpp, korzystając z mopa. 
Przetrzeć czystą wodą. Podłogę pozostawić do wyschnięcia. 
Gotowe.

WAZNE PRZESŁANKI INSTRUKCJE I WSKAZÓWKI DO KONSERWACJI PARKIETU

Naprawdę są ważne przesłanki, aby Państwa wysokowarto-
ściowy lakierowany lub olejowany parkiet z Baltic Wood 
czyścić i konserwować za pomocą produktów firmy Klumpp.

•  Za pomocą lakierów UV Klumpp maluje się na całym świecie 
ok. 50 mln. m2 gotowego parkietu- na wszystkich kontynentach 
i we wszystkich strefach klimatycznych. Te wieloletnie i ogólno-
światowe doświadczenie wpływa na ciągły, dalszy rozwój naszych 
produktów lakierniczych i konserwacyjnych oraz wychodzi 
także na dobre parkietom z firmy Baltic Wood.

•  Parkiet z Baltic Wood jest fabrycznie polakierowany wysokowarto-
ściowym i bardzo odpornym lakierem UV z firmy Klumpp, utwo-
rzonym na bazie akrylowej. Produkty konserwacyjne Klumpp z 
tego powodu są optymalne dla powierzchni nawierzchniowych 
Baltic Wood. Powłoka lakiernicza i konserwacja z jednej ręki!

•  Lakiery i środki konserwacyjne z firmy Klumpp odpowiadają 
najnowszemu poziomowi techniki i spełniają najwyższe standar-
dy ochrony środowiska. Są one przyjazne dla środowiska natu-
ralnego, wolne od 
niebezpiecznych 
składników i w 
pełni przyjazne dla 
człowieka i jego 
otoczenia.

Renomowany i niezależny insty- 
tut badawczy techniki drzewnej 
„ihd“ z Drezna ustalił, że lakiery  
UV z firmy Klumpp, pokrywające 
parkiet gotowy, nie zawierają 
formaldehydu lub innych sub-
stancji, i potwierdza niniejszym 
brak szkodliwości materiałów 
lakierniczych z firmy Klumpp!
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• podłogę regularnie odkurzać i zamiatać
• uporczywe plamy usuwać za pomocą środka „Cleaner“

1. CZYSZCZENIE POLAKIEROWANEGO LUB OLEJOWANEGO PARKIETU

2. CZYSZCZENIE ZASADNICZE POLAKIEROWANEGO I OLEJOWANEGO PARKIETU

3. KONSERWACJA POLAKIEROWANEGO I OLEJOWANEGO PARKIETU
Parkiet olejowany, po każdym czyszczeniu zasadniczym musi zostać odświeżony za 
pomocą „oleju do konserwacji“ z firmy Klumpp.

•  Na oczyszczony (olejony) parkiet nanieść równomiernie „olej do konserwacji“ z firmy 
Klumpp, tak aby powstał cienki film olejowy. Na zakończenie warstwę nawierzchniową 
wytrzeć do sucha, za pomocą ścierki, i zapolerować. Ważne jest aby na posadzce nie 
pozostał nadmiar oleju. 

Przy wszystkich pracach czyszczących i konserwacyjnych zwracać uwagę na to, aby nie 
pozostawały plamy stojącej wody! Prowadzić to może do uszkodzenia parkietu!!

Środki konserwacyjne, jak „Miraclear“ tworzą film 
ochronny i zapewniają, przy regularnym stosowaniu, 
długotrwałą ochronę.

•  przy lakierowanych podłogach: wcześniej oczyszczoną 
za pomocą środka „Hydro Cleaner“ podłogę konserwować 
środkiem „Miraclear“, korzystać z mopa. Pozostawić do 
wyschnięcia. Gotowe.

•  przy podłogach olejowanych: posadzkę oczyszczoną grun- 
townie za pomocą „Hydro Cleaner“ i odświeżoną za pomocą  
„oleju do konserwacji“ przekonserwować środkiem „Miraclear“- 
wykorzystując mopa. Pozostawić do wyschnięcia. Gotowe.
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