YOUR STYLE. YOUR FLOOR.

Live Natural
Live Satin
Live Matt
Live Pure

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA
drewnianych podłóg BOEN

SPIS TREŚCI
Więcej informacji na stronie:
www.boen.pl
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CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA
PODŁÓG DREWNIANYCH BOEN
Gratulacje! Dokonałeś najlepszego wyboru,
decydując się na drewnianą deskę
podłogową firmy BOEN.
ZAPEWNIJ SWOJEJ PODŁODZE DREWNIANEJ
NAJLEPSZĄ PIELĘGNACJĘ I OCHRONĘ
Dzięki temu Twoja podłoga na długo zachowa swój
wyjątkowy wygląd. Wysokiej jakości podłogi olejowane są
chronione przed kurzem i brudem a ich pielęgnacja nie
sprawia kłopotu. Oczywiście im dłużej podłoga wystawiona jest na użytkowanie, tym bardziej drewno podatne
jest na zniszczenia i ścieranie się warstwy wierzchniej.
Znaki użytkowania na powierzchni podłogi zawsze pojawią
się po pewnym czasie. Dlatego też rekomendujemy
staranną i regularną pielęgnację podłogi.

Aby uniknąć wszelkich niepotrzebnych zadrapań i
zniszczeń na powierzchni drewna zaleca się założenie
specjalnych nakładek chroniących na nogi mebli, szczególnie w przypadku stołów i krzeseł. Pod fotele na
kółkach należy położyć specjalne maty chroniące. Przed
drzwiami wejściowymi powinno umieścić się chodniczki i
wycieraczki, tak, aby wchodząc brud pozostawał na nich i
nie roznosił się po pomieszczeniu.

WKAZÓWKI DBANIA O PODŁOGĘ
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1. Nie dopuść, aby bród gromadził się na podłodze
Przy drzwiach wejściowych połóż specjalny chodniczek lub wycieraczkę.
Zalecamy zdejmowanie butów przed wejściem na podłogę.
2. Unikaj zadrapań i rys
ch.
Zabezpiecz nogi stołów i krzeseł przy pomocy specjalnych naklejek ochronny
i
3. Utrzymuj podłogę w czystośc
ez
Odkurzaj podłogę regularnie. Wszelkie płyny powinny być od razu wycieran
w.
płynu
się
ia
wsiąknięc
do
dopuścić
nie
aby
tak,
powierzchni podłogi,

WARUNKI KLIMATYCZNE

OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Drewno jest naturalnie higroskopijnym materiałem, co
oznacza, że jest w stanie zarówno wchłonąć wilgoć, jak i ją
oddać. Poziom wilgotności drewna cały czas dostosowuje
się do otaczającego go środowiska (temperatury i poziomu
wilgotności powietrza w pomieszczeniu). W pomieszczeniach codziennego użytku temperatura wynosi zwykle
około 18 - 28 st.C. a poziom wilgotności powietrza oscyluje
na wysokości 30 - 65 %. Dwu- i trzy warstwowe deski
podłogowe firmy BOEN są idealnie przystosowane do
takich warunków. W przypadku szerokich desek podłogowych BOEN rekomendujemy utrzymanie poziomu
wilgotności na poziomie 40 - 65 % i temperatury takiej,
jak podana powyżej. Wahania w poziomie wilgotności
powietrza, spowodowane różnymi porami roku mogą
sprawić, że powstaną szczeliny między deskami. Jeśli
wilgotność powietrza jest np. zbyt niska (w zimowym
sezonie grzewczym) wpływa to nie tylko na osobiste
odczucia, ale też na deskę, która może przez to zmniejszać
swoją objętość i przez to mogą powstawać szczeliny
między deskami. Aby uniknąć sytuacji, w której poziom
wilgotności w pomieszczeniu jest za niski rekomendujemy
używanie specjalnych nawilżaczy powietrza.

Ogrzewanie podłogowe i podłoga drewniana - czy takie
połączenie jest w ogóle możliwe? Z doświadczenia wiemy,
że tak. Co więcej takie połączenie może przynosić korzyści.
Warunki klimatyczne w pomieszczeniach, w których
zamontowane jest ogrzewanie podłogowe, a nie kaloryfery
są ogólnie stabilniejsze. Wytrzymałość termiczna podłóg
drewnianych jest niska, co oznacza, że przepuszczalność
ciepła przez podłogę jest lekko utrudniona.
Montaż ogrzewania podłogowego pod podłogą drewnianą
jest bardzo opłacalny. Należy jednak wziąć pod uwagę, że
gatunki drewna takie jak buk, klon, brzoza czy jatoba są
bardziej podatne na działanie ciepła niż np. dąb. Dlatego
też w przypadku podłóg wykonanych z tych gatunków
bardziej prawdopodobne jest powstawanie szczelin między
deskami. W związku z tym należy upewnić się, że warunki
klimatyczne panujące w pomieszczeniu są optymalne dla
podłogi. W przypadku ogrzewania podłogowego rekomendujemy stały montaż podłóg do systemu ogrzewania.
Dzięki temu podłoga będzie bardziej stabilna.
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OLEJOWOSK LIVE NATURAL
Olejowosk Live Natural jest środkiem zawierającym oleje oraz
naturalnego pochodzenia woski. Dzięki nałożeniu podwójnej
warstwy środka wniknie on głęboko w podłogę, gwarantując
tym samym wysoką ochronę.

NA POCZĄTEK

PIELĘGNACJA

Rekomendujemy nałożenie warstwy środka BOEN Oil
Freshen Up zaraz po montażu podłogi. Nierozcieńczony
środek należy nakładać na powierzchnię podłogi za
pomocą bawełnianej, miękkiej szmatki. Jedna nakrętka
środka wystarcza na około 4 m2 powierzchni. Należy
następnie odczekać, aż powierzchnia podłogi wyschnie
a później wypolerować ją.

Środka BOEN Oil Freshen Up należy używać raz na jakiś
czas. Dotyczy to przede wszystkim podłóg, które są
często użytkowane i czyszczone. Środek ten sprawia, iż
powierzchnie olejowane stają się odporne. Dzięki niemu
powierzchnie podłóg nabierają z powrotem delikatnego,
matowego i naturalnego połysku.
Przed nałożeniem środka podłoga powinna być sucha i
czysta. Środek Oil Freshen Up należy rozprowadzać po
powierzchni przy pomocy bawełnianej, miękkiej szmatki.
Jedna nakrętka środka starcza na około 4 m2
powierzchni. Należy odczekać, aż powierzchnia podłogi
wyschnie a później wypolerować ją.

CZYSZCZENIE
Codzienne czyszczenie podłogi powinno odbywać się na
sucho, za pomocą szczotki lub odkurzacza. Gdy podłoga
wymaga umycia, należy rozcieńczyć 3 nakrętki środka
BOEN Floor Soap w 5 litrach wody, a następnie umyć
podłogę wilgotnym mopem. W przypadku mocno zabrudzonych podłóg można zwiększyć ilość środka dodawanego do wody (2 nakrętki na 1 litr wody).

Jak często powinno stosować się ten środek?
> W przypadku podłóg nie wystawionych na częste 		
użytkowanie, np. w sypialniach i salonach: około 1 - 2
razy do roku.
> W przypadku podłóg wystawionych na częste użytkowanie, np. w korytarzach czy biurach, w których 		
znajduje się codziennie dużo osób: około 1 raz w 		
miesiącu, w zależności od częstości użytkowania.

LIVE
NATURAL

INTENSYWNE CZYSZCZENIE I
USUWANIE PLAM
W celu umycia silnie zabrudzonych podłóg należy
użyć środka BOEN Floor Soap i wody w silniejszym
stężeniu (maksymalnie 1:1). Umyj dokładnie podłogę
używając do tego wyżej wymienionego środka, a
następnie przy pomocy mopa przetrzyj podłogę czystą
wodą, aby pozbyć się pozostałości po brudzie i środku
czyszczącym. Gdy podłoga całkowicie wyschnie, nałóż
na jej powierzchnię warstwę środka BOEN Natural Oil.
Aby pozbyć się uciążliwych plam i zadrapań rekomendujemy użycie specjalnego zestawu naprawczego.
Ważne
Gdy tylko zauważysz niepokojące zmiany na
powierzchni podłogi, zalecamy jak najszybsze przeciwdziałanie im, przy pomocy środka BOEN Natural
Oil. Dzięki temu podłoga zachowa dłużej swój optymalny wygląd. Jednakże upewnij się najpierw, czy
zastosowałeś się do podanych powyżej instrukcji
czyszczenia podłogi. Nasza rada: montażysta podłogi
powinien raz na jakiś czas sprawdzać podłogę.
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MIEJSCA PUBLICZNE
W przypadku, gdy podłoga znajduje się w często używanych miejscach, takich jak w: restauracjach, na schodach,
sklepach czy wejściach hotelowych należy przykładać
większą wagę do jej czyszczenia i pielęgnacji. Powinna
być ona pokryta dodatkową warstwą środka BOEN
Natural Oil. Częstsze pokrywanie podłogi specjalnym
środkiem jest wskazane w przypadku powierzchni często
używanych.
Środek BOEN Natural Oil powinien być nakładany cienką
warstwą na powierzchnię podłogi przy pomocy wałka z
mikrofibry lub specjalnej szczotki do podłogi firmy BOEN.
Środek powinien zostać nałożony równomiernie na całą
powierzchnię. Około 30 - 40 ml środka wystarcza na 1
metr kwadratowy podłogi. Ponadto, podłogi drewniane
powinny być raz lub dwa razy do roku gruntownie myte i
pokrywane środkiem BOEN Natural Oil (zgodnie z
instrukcją podaną powyżej).
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LAKIER LIVE SATIN
6 warstw tego produktu zostaje nałożonych na powierzchnię desek
jeszcze w fabryce. Jest on wyjątkowo wytrzymały i nadaje podłodze
jedwabistego wykończenia. Dzięki niemu pielęgnacja podłogi staje
się łatwiejsza a jej powierzchnia jest wyjątkowo wytrzymała.

CZYSZCZENIE
Codzienne czyszczenie podłogi powinno odbywać się na
sucho, za pomocą szczotki lub odkurzacza. Gdy podłoga
wymaga umycia, należy rozcieńczyć 25 ml środka BOEN
Floor Soap w 5 litrach wody, a następnie umyć podłogę
wilgotnym mopem. W przypadku mocno zabrudzonych
podłóg można zwiększyć ilość środka dodawanego do
wody (2 nakrętki na 1 litr wody).
Bardziej uporczywy brud, którego trudno się pozbyć, taki
jak plamy tłuszczu czy ślady obcasów należy usuwać
poprzez gruntowne i dokładne umycie podłogi. Idealnym
produktem w tym przypadku jest BOEN Remover. Po
użyciu tego środka należy pokryć podłogę warstwą
produktu BOEN Refresher.

PIELĘGNACJA
Do mycia lakierowanych podłóg drewnianych należy
używać środka BOEN Refresher. Odświeża on stary i
zmatowiały lakier, chroni powierzchnię podłogi i nadaje

jej jedwabiście matowego błysku. Po jego zastosowaniu
podłoga staje się również bardziej odporna na brud.
Przed użyciem środka należy upewnić się, że
powierzchnia podłogi jest czysta oraz wolna od brudu,
past czy wosku. Zaleca się nałożenie cienkiej, równej
warstwy na podłogę, przy pomocy gąbki lub szmatki i
pozostawić podłogę do wyschnięcia. Dopiero wtedy
można ustawiać z powrotem meble i dywany. Środek
BOEN Refresher jest również idealnym produktem do
czyszczenia zabrudzeń miejscowych (plam).
Jak często powinno stosować się ten środek?
> W przypadku podłóg nie wystawionych na częste użytkowanie, np. w sypialniach i salonach: około 1 raz w roku.
> W przypadku podłóg wystawionych na częste użytkowanie, np. w korytarzach czy biurach, w których znajduje się
codziennie dużo osób: około 2 razy do roku, w zależności od
częstości użytkowania.

LIVE
SATIN

DOKŁADNE CZYSZCZENIE I USUWANIE PLAM
> Uciążliwe plamy (wino, owoce, jagody, soki, napoje
bezalkoholowe, piwo, kawa, herbata) - najlepiej
usuwać je przy pomocy domowych środków czystości.
> Brud taki jak: pasta do butów, ślady obcasów, smoła,
asfalt, olej, tłuszcz, czekolada - najlepiej usuwać go
przy pomocy spirytusu mineralnego (mała ilość,
około 0,2 ml).
> Brud taki jak: tusz, szminka - najlepiej usuwać go
przy pomocy alkoholu (mała ilość, około 0,2 ml).
> Plamy z krwi najlepiej usuwać przy pomocy zimnej
wody.
Ważne
Gdy tylko zauważysz niepokojące zmiany na powierzchni
podłogi, zalecamy jak najszybsze przeciwdziałanie.
Dzięki temu podłoga zachowa dłużej swój optymalny
wygląd.
Nasza rada: montażysta podłogi powinien raz na jakiś
czas sprawdzać podłogę.

MIEJSCA PUBLICZNE
W przypadku, gdy podłoga znajduje się w często
używanych miejscach, takich jak restauracje, na
schodach, sklepy czy wejścia hotelowe należy czyścić
ją raz na tydzień.
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LAKIER LIVE MATT
6 - warstwowy lakier Live Matt ma bardzo niski poziom połysku
i sprawia, że podłoga wygląda na poolejowaną. Podłogi pokryte
lakierem Live Matt mają wyjątkowo naturalny wygląd oraz są
niezmiernie odporne na zadrapania i rysy.

CZYSZCZENIE
Codzienne czyszczenie podłogi powinno odbywać się na
sucho, za pomocą szczotki lub odkurzacza. Gdy podłoga
wymaga umycia, należy rozcieńczyć 25 ml środka BOEN
Floor Cleaner w 5 litrach wody, a następnie umyć
podłogę wilgotnym mopem. W przypadku mocno
zabrudzonych podłóg można zwiększyć ilość środka
dodawanego do wody (50 ml na 5 litrów wody).
Bardziej uporczywy brud, którego trudno się pozbyć,
taki jak plamy tłuszczu czy ślady obcasów należy
usuwać poprzez gruntowne i dokładne umycie podłogi.
Idealnym produktem w tym przypadku jest BOEN
Remover. Po użyciu tego środka należy pokryć podłogę
warstwą produktu BOEN Refresher.
PIELĘGNACJA
Środek BOEN Polish Matt stworzony został specjalnie z
myślą o czyszczeniu podłóg drewnianych i lakierowanych. Dzięki niemu powierzchnie podłóg nabierają z

powrotem delikatnego, matowego i naturalnego połysku
oraz stają się bardziej odporne na brud.
Przed użyciem środka należy upewnić się, że powierzchnia
podłogi jest czysta oraz wolna od brudu, past czy wosku.
Zaleca się nałożenie cienkiej, równej warstwy na podłogę,
przy pomocy gąbki lub szmatki i pozostawienie podłogi do
wyschnięcia. Dopiero wtedy można ustawiać z powrotem
meble i dywany. Środek BOEN Polish Matt jest również
idealnym produktem do czyszczenia zabrudzeń miejscowych (plam).
Jak często powinno stosować się ten środek?
> W przypadku podłóg nie wystawionych na częste użytkowanie, np. w sypialniach i salonach: około 1 raz w roku.
> W przypadku podłóg wystawionych na częste użytkowanie, np. w korytarzach czy biurach, w których 		
znajduje się codziennie dużo osób: około 2 razy do 		
roku, w zależności od częstości użytkowania.

LIVE
MATT

DOKŁADNE CZYSZCZENIE I USUWANIE PLAM
> Uciążliwe plamy (wino, owoce, jagody, soki, napoje 		
bezalkoholowe, piwo, kawa, herbata) - najlepiej usuwać
je przy pomocy domowych środków czystości.
> Brud taki jak: pasta do butów, ślady obcasów, smoła, 		
asfalt, olej, tłuszcz, czekolada - najlepiej usuwać go przy
pomocy spirytusu mineralnego (mała ilość, około 0,2 ml).
> Brud taki jak: tusz, szminka - najlepiej usuwać go przy
pomocy alkoholu (mała ilość, około 0,2 ml).
> Plamy z krwi najlepiej usuwać przy pomocy zimnej wody.
Ważne
Gdy tylko zauważysz niepokojące zmiany na powierzchni
podłogi, zalecamy jak najszybsze przeciwdziałanie im.
Dzięki temu podłoga zachowa dłużej swój optymalny
wygląd.
Nasza rada: montażysta podłogi powinien raz na jakiś
czas sprawdzać podłogę.
MIEJSCA PUBLICZNE
W przypadku, gdy podłoga znajduje się w często używanych miejscach, takich jak restauracje, na schodach,
sklepy czy wejścia hotelowe należy czyścić ją raz na
tydzień.
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LAKIER LIVE PURE
Podłoga drewniana pokryta lakierem Live Pure daje
wrażenie naturalnego, surowego drewna. Dzięki temu
lakierowi powierzchnia jest jasna a drewno odpowiednio
zabezpieczone i wytrzymałe.

INNOWACJA

CZYSZCZENIE

Dzięki użyciu najnowszych technologii lakier Live Pure
sprawia, iż pokryta nim powierzchnia podłogi ma
wygląd żywego, naturalnego drewna, a co więcej jest
wyjątkowo odporna na kurz, brud i płyny. Jest również
odporna na zmiany kolorystyki pod wpływem promieni
UV, w porównaniu do standartowych lakierów i olejowosków. Znaczy to, że po nałożeniu warstwy lakieru
Live Pure i w trakcie użytkowania podłogi nie jest
potrzebna praktycznie żadna dodatkowa pielęgnacja.

Codzienne czyszczenie podłogi powinno odbywać się na
sucho, za pomocą szczotki lub odkurzacza. Gdy podłoga
wymaga umycia, należy rozcieńczyć 25 ml środka BOEN
Cleaner w 5 litrach wody, a następnie umyć podłogę
wilgotnym mopem. W przypadku mocno zabrudzonych
podłóg można zwiększyć ilość środka dodawanego do
wody (50 ml na 5 litr wody).
Bardziej uporczywy brud, którego trudno się pozbyć,
taki jak plamy tłuszczu czy ślady obcasów należy
usuwać poprzez gruntowne i dokładne umycie podłogi.
Idealnym produktem w tym przypadku jest BOEN
Remover.

LIVE
PURE

DOKŁADNE CZYSZCZENIE I USUWANIE PLAM
> Uciążliwe plamy (wino, owoce, jagody, soki, napoje 		
bezalkoholowe, piwo, kawa, herbata) - najlepiej usuwać
je przy pomocy domowych środków czystości.
> Brud taki jak: pasta do butów, ślady obcasów, smoła, 		
asfalt, olej, tłuszcz, czekolada - najlepiej usuwać go przy
pomocy spirytusu mineralnego (mała ilość, około 0,2 ml).
> Brud taki jak: tusz, szminka - najlepiej usuwać go przy
pomocy alkoholu (mała ilość, około 0,2 ml).
> Plamy z krwi najlepiej usuwać przy pomocy zimnej wody.

MIEJSCA PUBLICZNE
W przypadku, gdy podłoga znajduje się w często używanych miejscach, takich jak restauracje, na schodach,
sklepy czy wejścia hotelowe należy czyścić ją częściej.
Gruntowne mycie powinno odbywać się kilka razy do roku.
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W SKRÓCIE
CZYSZCZENIE
POCZĄTKOWA
PIELĘGNACJA

LAKIER LIVE
SATIN

LAKIER LIVE
MATT

LAKIER LIVE
PURE

OLEJOWOSK
LIVE NATURAL

Środek BOEN Oil Freshen Up jest
rekomendowany jako dodatkowa
ochrona

CODZIENNE
CZYSZCZENIE

REGULARNE
CZYSZCZENIE

Szczotka / odkurzacz

Środek BOEN Cleaner
w stosunku 1:200

Szczotka / odkurzacz

Środek BOEN Cleaner
w stosunku 1:200

Szczotka / odkurzacz

Środek BOEN Cleaner
w stosunku 1:200

Szczotka / odkurzacz

Środek BOEN Floor Soap
w stosunku 1:200
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PIELĘGNACJA

np. w sypialni i salonie

np. w korytarzach i biurach, w
których znajduje się codziennie
dużo osób

IGRUNTOWNE
CZYSZCZENIE I
PIELĘGNACJA
(JEŚLI JEST
WYMAGANE)

Środek BOEN Refresher
około 1 - 2 razy do roku

Środek BOEN Refresher
około 2 razy do roku

Remover + Refresher

Nakładaj produkt do pielęgnacji
1 raz w tygodniu.

Środek BOEN Polish Matt
około 1 - 2 razy do roku

Środek BOEN Polish Matt
około 2 razy do roku

Remover + Polish Matt

Nakładaj produkt do pielęgnacji
1 raz w tygodniu.

Nie wymagane

Nie wymagane

Remover

Należy zmatowić i polakierować
raz jeszcze w razie konieczności.

Środek BOEN Oil Freshen Up
około 1 raz w miesiącu

Środek BOEN Floor
Soap w stosunku
maksymalnie 1:1.
Należy ponownie
poolejować środkiem
BOEN Natural Oil*

Pielęgnacja początkowa: za pomocą
środka BOEN Natural Oil.
Ponowne olejowanie: za pomocą środka
BOEN Natural Oil.
Gruntowne czyszczenie: 1 - 2 razy do
roku.

ŚREDNIE UŻYTKOWANIE

Środek BOEN Oil Freshen Up
około 1 - 2 razy do roku

CZĘSTE UŻYTKOWANIE

MIEJSCA PUBLICZNE

np. restauracje, schody, sklepy,
wejścia hotelowe

* W przypadku podłóg z nałożonym pigmentem barwiącym, nie wolno dopuścić do sytuacji, w której pigment zostanie starty lub zatarty.		
										

YOUR STYLE. YOUR FLOOR.

boen.pl

