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Czy chronić podłogi olejowane? Tak, naturalnie!

Kto w swoich „czterech ścianach“ zdecydował się na podłogę drewnianą, odnosi korzyści w postaci niepowtarzalnej optyki i naturalności
posadzki. Aby te szczególne właściwości przetrwały przez długie lata należy taką podłogę odpowiednio chronić. Wiele osób w tym celu
stosuje lakiery. Jednak dokładnie w tym przypadku należy zachować ostrożność, bo jeśli powłoka lakiernicza ulegnie zniszczeniu, np. przez
zanieczyszczone obuwie lub poprzez przesuwanie krzeseł i mebli, pojawia się realne zagrożenie, że wilgoć zacznie wnikać w głąb drewna i
spowoduje brzydkie przebarwienia drewna.
W przeciwieństwie do tego olejowane podłogi drewniane posiadają wiele zalet: olej, wmasowany w powierzchnię drewna wnika w głąb
włókien, gdzie utwardza się tworząc od wewnątrz naturalne podłoże. W rezultacie otrzymujemy nie tylko autentyczny charakter
powierzchni drewna, tak jakby była surowa, „niepomalowana”, ale dzięki jej dyfuzyjności zyskujemy zdrowy klimat w pomieszczeniu.
Do ochrony olejowanych podłóg oraz utrzymania ich w czystości, ﬁrma LEINOS oferuje elegancki system wysokiej klasy produktów np olej
do podłóg. Różnorodność tych naturalnych produktów pozwala nie tylko na ochronę przed zarysowaniem i spękaniem drewna, lecz chronią
również przed takimi płynami jak: kawa, czerwone wino, cola i piwo.

Podstawą konserwacji jest oczyszczenie powierzchni Mydłem Roślinnym LEINOS 930.

Do letniej wody należy dodać od 20 do 50 mililitrów mydła i już można zmywać.
Na bazie wody, mydła roślinnych kwasów tłuszczowych jako uniwersalny zmywacz ma wszechstronne zastosowanie do pielęgnacji
czyszczenia powierzchni blatów roboczych czy podłóg z drewna, korka, naturalnego linoleum, PCV i kamienia gdzie pożądany jest efekt
mocnego natłuszczenia. Ten naturalny produkt, mydło roślinnych kwasów tłuszczowych, na bazie starych receptur, jest silnym domowym
zmywaczem i ma wszechstronne zastosowanie.

Na zakończenie przeprowadzamy właściwą pielęgnację Mleczkiem Woskowym do Podłóg 920. Na tą samą ilość wody

wystarczy 0d 10 do 30 ml mleczka. Na mocno zniszczonych powierzchniach można stosować mleczko w postaci nierozcieńczonej. Za
pomocą Mleczka Woskowego do Podłóg, LEINOS oferuje nie tylko optymalną pielęgnację dla nowych podłóg olejowanych, ale również
konserwację zmywanych cyklicznie (co 4-6 tyg.) podłóg Mydłem Roślinnym 930. W ten sposób mogą Państwo chronić olejowanej,
woskowane i lakierowane podłogi przed brudem i ścieraniem, już przy niewielkim zużyciu mleczka LEINOS. Bez konieczności polerowania,
już po krótkim czasie schnięcia powstają powierzchnie o satynowym połysku, takie, jakich właśnie oczekujemy od olejowanej, naturalnej
podłogi.
Odpowiednie rozwiązanie dla optymalnej konserwacji.

Do regularnej pielęgnacji podłogi, w całości lub

fragmentarycznie, np. do odnawiania tzw. „wydeptanych ścieżek” bez ryzyka odznaczania się nakładanej warstwy, szczególnie nadaje się
Olej Renowacyjny LEINOS 285. Z takim „arsenałem”, domownicy przez długi czas korzystają z naturalnie pięknej podłogi drewnianej, ale
również ze zdrowego klimatu w mieszkaniu.
Podłogi olejowanej dają możliwość renowacji, zarówno całej powierzchni jak również miejscowej, umożliwiają kompletne odnowienie
powierzchni.

Tzw. „Olejne Czyszczenie Podłogi” odbywa się bez konieczności szlifowania podłogi: wszelkie zabrudzenia zostają regularnie
„wymasowywane” z powierzchni drewna. W ten oto sposób podłoga powraca do dawnej świetności- w dodatku bez kurzu, szybko i
ekonomicznie.
W trakcie dalszego użytkowania podłogi, olejne czyszczenie można przeprowadzać dowolną ilość razy w zależności od potrzeby.

