הוראות טיפול וניקיון
לרצפות עץ בגמר שמן/ווקס (על פי תקן אירופי DIN
18356
בנוסף לבלאי הטבעי ,בלאי בפרקט נגרם גם בהתאם לרמת התנועה והשימוש בו .מסיבה זו רצפות אלו צריכות לא רק ניקוי
אלא גם טיפול שגרתי כדי להגן על הרצפה מפני חדירת מים .בנוסף ,טיפול נכון יעניק מראה רענן לפרקט.
לאחר הטיפול בפרקט ,העץ זוכה להגנה ובזכות זאת הינו אטום למים ונוזלים שיכולים לחדור אליו.
האחריות על גימור המשטח ורצפת העץ תקפה רק כאשר פעולות התחזוקה מבוצעות כמפורט על ידי היצרן.
עצה כללית
עץ הוא מוצר טבעי" ,עובד" ומתנהג כל הזמן לפי הלחות היחסית של האוויר בחדר.
העץ מגיב לכך באופן בלתי נמנע ,משחרר את הלחות שלו ומתכווץ.
ככל שמחממים את החדרים זמן ממושך יותר ובחום גבוה יותר ,האוויר שבחדר יתייבש יותר ויגרום להיווצרות רווחים גדולים יותר.
בדרך כלל ניתן לצפות למרווחים רחבים יותר לקראת סוף עונת החימום (בחורף) .בסוף הקיץ הם בדרך כלל צרים יותר או נסגרים
שוב.
כדי לנטרל היווצרות מרווחים ,ניתן לדוגמא להתקין בחדרים מכשירי אדים ,מאיידים ,וצמחים ירוקים.
אוויר יבש מדי בעייתי גם מבחינה פיזיולוגית .הוא מייבש את הממברנות הריריות ובכך גורם לרגישות ולזיהום.
לשמירה על טיב רצפת העץ ורווחת האנשים מומלץ אקלים מתאים( :כ  18-20מעלות צלזיוס ו 50-60%
לחות יחסית באוויר) .שימו לב :לחות קבועה מתחת ל  50%מובילה באופן טבעי ליצירה מוגברת של מרווחים.
ריהוט וכסאות נגררים חייבים להיות מצוידים בתחתית בכריות רכות ,למשל לבד.
בכיסאות עם גלגלים ( )EN 12529מומלץ להשתמש מתחת לכיסא בשטיחי כיסא מתאימים ,למשל יריעות פוליקרבונט.

כתחזוקה אופטימלית עבור אזורים בציפוי שמן ,אנו ממליצים על כך:
ניקוי שגרתי (יומיומי)
ניקוי שגרתי רגיל מתבצע בכל פעם שרצפת העץ מתלכלכת .ראשית מסירים את הלכלוך המוצק המפוזר על הפרקט בעזרת
מטאטא שיער עדין או שואב אבק ,מכיוון שלכלוך מסג זה יש את אותו אפקט כמו נייר שיוף ,לכן יש להרחיק אותו מיד
מהפרקט.
חול ואבק מסירים גם בעזרת מגב ומטלית לחה בתערובת - Brilliance BioSoap
 1כוסות (כ  150-מ"ל) ל  5-ליטר מים (כוס אחת בחתי דלי מים.
אין להציף את הרצפה במים!
באיזו תדירות ניקוי הביניים מתבצע? תלוי ברמת ניקיון רצפת העץ.
לחלופין ,המוצר שלנו  Brilliance Neutral Cleanerמתאים לניקוי שגרתי ,בשילוב עם BergerTool SprayMop

ComfortClean
.
טיפול והגנה
לצורך התחזוקה הראשונית והחשובה ,השתמשו במוצר ה.Brilliance AquaOilCare -
על בסיס מים וללא הברקה .המוצר מבוסס על תחליב שמן ושעווה ופותח במיוחד לפרקט בגימור שמן או שמן ווקס.
יש לנער אותו היטב לפני השימוש ,הוא קל מאוד למריחה ומשאיר את המשטח בברק מאט יפיפה עם אפקט טיפול לאורך
זמן .כמו כן הוא מגן על המשטח מפני בלאי יומיומי ,כגון סימנים מהליכה ושריטות .השריטות הקטנות מכוסות ונעלמות.
כדי לבצע ניקוי יומיומי ותחזוקה יעילה (בו -זמנית) ,הוסיפו  0.2עד  0.3ליטר  Brilliance AquaOilCareל 8-10-ליטר מים.
יש לנגב את הרצפה עם מגב ומטלית מיקרופייבר  .השתמש לסירוגין בתכשיר הניקיון.Brilliance Neutral Cleaner :
ניתן לבצע תחזוקה כוללת באמצעות מוצר השעווה על בסיס מים ( .Brilliance AquaSatinPolishאלא אם מיושם
על הפרקט  ,Hard oilאז הטיפול צריך להתבצע עם .)Brilliance Everclear
מוצר זה מומלץ במיוחד עבור אזורים עם תנועה מועטה עד רגילה .כאשר מבצעים זאת ,ומורחים את החומר באופן אחיד
בשכבה דקה בעזרת אביזר המריחה שלנו לטיפוח ,BergerTool ,יחד עם מטלית רכה או בד מיקרופייבר ,כאשר התכשיר
מתייבש מתקבלת רצפת שמן בוהקת עם ברק עדין
.
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בשלב זה (לאחר שהמוצר התייבש) ניתן להעלות את דרגת הברק ע"י שימוש במכונת פוליש (באפר) עם פד לבן.
לטיפול שגרתי ניתן להשתמש גם בתכשיר  Brilliance AquaSatinPolishמדולל.
כדי לבצע ניקוי יומיומי וטיפול בו זמנית ,בפעולה אחת ,הוסיפו  0.2עד  0.3ליטר  Brilliance AquaSatinPolishל 8-10-
ליטר מים ,לנגב את הרצפה במטלית רצפה לחה או מטלית מיקרופייבר.
כחלופה ,ניתן לשמור על הרצפה בעזרת טיפול ווקס על בסיס ממס .Brilliance Fitpolish ,כל שעליך לעשות הוא לטפטף
 Fitpolishעל הרצפה ולנגב בעזרת סמרטוט או כרית לבנה.
במקרה שהטיפול בפרקט מתבצע עם מוצר לטיפול  oil-wax careבאזורים עתירי תנועה ,ניתן לעשות זאת באמצעות
.Brilliance OilCare
כל שעליך לעשות הוא לטפטף על הרצפה את החומר ,ולמרוח בצורה אחידה בעזרת סמרטוט או פד לבן ,מבלי להשאיר
שאריות.
חשוב לתת לחומר להתקשות יום אחד ,במהלכו אין ללכת על הרצפה .במקרה של רצפות צבעוניות ,ניתן לעשות זאת
באמצעות תערובת של  Brilliance OilCareושל צבע ו Classic BaseOil Color -הקלאסי (מומלץ  1ליטר 0.125 :ליטר).
תדירות הטיפול לשימור הרצפה תלויה באופן השימוש בחדר ,בחשיפת למים ובמראה הרצפה.
 בחדרים עם תנועה מועטה ,ובעיקר כשהניקוי בה בדרך כלל יבש ,כמו חדרי שינה וחדרי ישיבה ,מספיק לבצע אתהתחזוקה בערך פעם בשנה.
 רצפות בשימוש כבד (כמו למשל במסעדות ,בבתי ספר ובצריפים) ורצפות שנחשפות לעיתים קרובות למים (שמנקים אותםלעתים קרובות במים ,או ממוקמים באזורי כניסה) יש לשמור על תדירות גבוהה הרבה יותר.
ניקיון בסיסי
ניקוי בסיסי הכרחי כאשר עקב מריחה תכופה ועבה מדי של תכשירי טיפול מצטבר לכלוך שלא ניתן להסירו על ידי ניקוי
התחזוקה בלבד שהוזכר לעיל .באזורים עם נקבוביות פתוחות במיוחד ,יידרש ניקוי בסיסי גם במקרים בהם לכלוך חדר לתוך
נקבוביות העץ ותחזוקת ניקוי רגילה אינה מספיק יותר.
בנוסף ,מומלץ לבצע ניקוי בסיסי לפני שהרצפה משומנת מחדש.
לאחר הסרת הכתמים וביצוע ניקוי בסיסי ,מומלץ מוצר  Brilliance BioSoapשלנו.
לדלל עם מים ביחס של  .5 :1מורחים על הרצפה בעזרת  mop applicatorוסמרטוט ,ומשפשפים בעזרת מברשת או כרית
ירוקה .אחרי זה יש לנגב ולהשאיר את הרצפה לייבוש יסודי.
בגלל השפעת המים על העץ ,מומלץ לנקות את הרצפה יסודית קטע אחר קטע.
לאחר הניקוי הבסיסי יש לשמן את הרצפה שוב!
שימון מחדש
לאחר הניקוי הבסיסי ,שימון מחדש הכרחי בהחלט .יתר על כן ,יש לשמן את הרצפה מחדש כאשר
השכבה הראשונית נשחקה בגלל תנועה מרובה על הרצפה ,או לצורך העניין ,נשטפה כתוצאה מהניקיון.
יש למרוח את שמן התחזוקה לפרקט  Brilliance OilCare,בעזרת מכונת הפוליש (באפר) מבלי להותיר על הרצפה
שאריות .אם בפרקט יש סדקים או מפרקים פתוחים ,יש להניח את שמן הטיפוח במקרה זה ישירות על פד לבן ולמרוח באופן
שווה באמצעות מכונת הדיסק.
לאחר מכן ,יש להניח לרצפה להתייבש במשך  24שעות לפני השימוש הבא .אופציונלי ניתן להשתמש בקלאסי פלוס.
רצפות פרקט עם שמן מגוון ,ניתנות לחידוש על ידי הספגה מחדש עם  ,Classic BaseOil Colorמיושם עם שפכטל ,מבלי
להותיר שאריות שמן על הרצפה ולמרוח עם מכונת הפוליש (באפר) ופד חום/לבן.
לאחר זאת ,יש להניח לרצפה להתייבש במשך  24שעות לפני השימוש הבא.
אופציונלית ניתן להוסיף תוסף לשמן  Classic Plusהמקצר משמעותית את זמן הייבוש.
לאחר השימון המחודש ,מומלץ לבצע טיפול ראשוני חדש בפרקט עם מוצר טיפוח ,כמתואר לעיל.
מכיוון שנדיר מאוד שלצרכן הקצה יש מכונת דיסק לביצוע ההברקה ,ניתן לתאם תחזוקה
עם קבלן ריצוף העץ .המומחה בוחן את הרצפה יחד עם הלקוח אחת לשנה ,מבצע במידת הצורך את הניקיון הבסיסי
ומשפיע על הטיפול שלאחר הטיפול (שימון מחדש) .זה דומה לשירות רגיל של מכונית במוסך.
אנא שימו לב להוראות גם בגיליונות הנתונים הטכניים!
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