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WARUNKI UŻYTKOWANIA PODŁÓG/DESEK VENIFLOOR W WYKOŃCZENIU LAKIER UV  I  

LAKIER UV + KORUND 
 

Producent ZIP Sp. z o.o. udziela gwarancji na ułożone deski fornirowane VENIFLOOR jeśli użytkowane są 

zgodnie z wytycznymi. 
 

Podłoga/deski VENIFLOOR to produkt najwyższej klasy produkowany przez ZIP Sp. z o.o.  i wykonana jest z 

naturalnych surowców, charakteryzuje się wysoką jakością użytkową oraz estetyczną.  

Podłogi/deski przed ułożeniem należy przechowywać w oryginalnych pudełkach kartonowych. 
 

1.    Podłogi/deski nie mogą być magazynowane na wolnym powietrzu lub w miejscu wilgotnym, gdzie istnieje  

       ryzyko zmoczenia. W żadnym wypadku nie należy montować podłóg/desek, które zawierają jakiekolwiek  

       uszkodzenia (np. nadłamany / złamany zamek szybkiego montażu, brak forniru w warstwie wierzchniej itd.).  

2.    Temperatura użytkowania podłóg/desek fornirowanych w pomieszczeniu powinna mieścić się w przedziale od  

       18o C do 27o C. 

3.    Wilgotność względna w pomieszczeniu powinna mieścić się w granicach od 35% do 65%. 

4.    Przed montażem desek VENIFLOOR, należy wykonać wygrzewanie jastrychu lub posadzki betonowej  

       zgodnie z „Protokołem wygrzewania jastrychu” dostępnym na www.venifloor.com.  

       Wypełniony i podpisany „Protokół wygrzewania jastrychu” stanowi załącznik do karty gwarancyjnej.  

       Brak „Protokołu wygrzewania jastrychu” skutkuje utratą gwarancji na deski VENIFLOOR.  

5.    Informacje dotyczące systemu montażu desek VENIFLOOR znajdują się w Instrukcji Montażu umieszczonej  

       w każdym opakowaniu podłogi oraz na stronie internetowej www.venifloor.com.  

6.    Pielęgnacja: To mycie oraz nakładanie zabezpieczającej mikro-powłoki polimerowej, która chroni warstwę  

       lakieru podczas codziennego użytkowania.  

       UWAGA !!!  W żadnym przypadku nie wolno stosować kosmetyków do pielęgnacji podłóg VENIFLOOR  

                            zawierających dodatki silikonowe lub na bazie silikonów.  

6.1. Pierwsza pielęgnacja: Pierwszą pielęgnację / konserwację Lakierowanych podłóg drewnianych VENIFLOOR  

      powinno wykonać się przed rozpoczęciem ich użytkowania, czynność ta nie jest wymagana ale zalecana. 

       Przed użyciem któregoś z wymienionych poniżej preparatów należy pozmiatać lub odkurzyć podłogę.  

       Zabieg należy wykonać zaraz po ułożeniu podłogi. 

       Deski należy oczyścić Środkiem czyszczącym do codziennego mycia i pielęgnacji Venix CLEAN zaraz po  

       ułożeniu.  

6.2. Codzienna pielęgnacja: Niezwiązany brud i piasek należy na bieżąco usuwać odkurzaczem lub wilgotnym  
       mopem. Do pielęgnacji codziennej zalecamy korzystanie z Środka czyszczącego do codziennego mycia i  
       pielęgnacji Venix CLEAN (wg karty aplikacji).  
6.3. Okresowa pielęgnacja: Należy wykonywać w zależności od potrzeb. Do jej przeprowadzenia  

       Należy stosować produkty Venix COVER SATIN lub Venix COVER MATT pozostawiające mikro-powłokę  

       polimerową zgodnie z Wykazem zalecanych preparatów oraz sposobem ich użytkowania, które dostępne są  

       na stronie internetowej www.venifloor.com w zakładce “Pielęgnacja i renowacja” –“Pielęgnacja podłóg  

       lakierowanych”. 

7.    Po sprzątaniu nie wolno zostawić mokrych śladów na podłodze, nadmiar wilgoci należy usuwać za pomocą  

       suchej szmatki. Uszkodzenie podłogi spowodowane wodą lub innymi płynami nie jest podstawą do reklamacji. 

8.    Nie wolno w żadnym wypadku podłogi fornirowanej przykrywać folią PE czy też innymi materiałami nie   

       przepuszczającymi powietrza i wilgoci. 

9.    W celu usunięcia kurzu z powierzchni podłogi powinno stosować się miękkie suche lub lekko wilgotne  

       ściereczki. Naniesiony na powierzchnię podłogi piasek lub żwir powinien być niezwłocznie usunięty, ponieważ  

       mogą powodować zarysowania na warstwie wierzchniej lakieru lub drewna oraz drobne wgniecenia.  

       Uszkodzenia powstałe w wyniku naniesienia piasku nie podlegają gwarancji.  

10.  Uszkodzenia mechaniczne będące efektem użytkowania nie podlegają gwarancji. 

11.  Wszelkie zmiany kolorystyczne drewna spowodowane światłem (promieniami UV) nie podlegają reklamacji. 

12.  Pod elementami wyposażenia wnętrz (jak meble, fotele, krzesła na kółkach itp.) mającymi bezpośrednią  

       styczność z podłogą, należy umieścić odpowiednie materiały ochronne, np. podkładki filcowe o grubości nie  

       mniejszej niż 4 mm i szerokości/średnicy nie mniejszej niż 25 mm lub dywaniki, które zabezpieczają podłogę  

       przed uszkodzeniami mechanicznym. Pod meblami na kółkach należy założyć specjalistyczne maty    

       ochronne. Przy drzwiach wejściowych należy umieścić wycieraczki do obuwia.  
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      Małe  kamienie, które pozostają na podeszwach butów, mogą być przyczyną drobnych zarysowań, dlatego  

      ważne jest, by przed wkroczeniem na podłogę dokładnie wycierać buty o zainstalowaną wycieraczkę.  

      Prawidłowo zaprojektowany system wycieraczek powinien zawierać 3 strefy czyszczenia:  

      zgrubną, pośrednią i osuszającą.  

      W użytku publicznym system zbierania brudu powinien wynosić minimum 2,5 metra bieżącego ciągu  

      czyszczącego. 

13. Odnowa: Odnowienie warstwy lakierniczej po wielu latach użytkowania podłogi odbywa się poprzez  

      zmatowanie warstwy użytkowej (lakieru) oraz następnie poprzez nałożenie nowej warstwy lakieru zgodnie z  

      technologią VENIFLOOR. Opcją odnowy podłogi po powstaniu głębokich, mechanicznych uszkodzeń jest ich  

      regeneracja poprzez zastosowanie tzw. wosków twardych na gorąco, które idealnie – w sposób trwały i  

      praktycznie nie do rozróżnienia pod względem kolorystycznym – wypełniają większe ubytki.  

      Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.venifloor.com w zakładce “Pielęgnacja i  

      renowacja”- “Renowacja podłóg lakierowanych”.  

14. Użytkownik ma obowiązek zapoznania personelu sprzątającego z opisanymi powyżej warunkami użytkowania  

      podłóg fornirowanych VENIFLOOR w wykończeniu lakier UV i lakier UV + KORUND a także zapoznania z  

      Wykazem zalecanych preparatów oraz sposób ich użytkowania, dostępne są na stronie internetowej  

      www.venifloor.com w zakładce “Pielęgnacja i renowacja” –“Pielęgnacja podłóg lakierowanych”. 

15. Producent ZIP Sp. z o.o. narzuca zakaz używania mechanicznych urządzeń myjących ( np. parowych i  

      ciśnieniowych ).  

16. Producent udziela gwarancji w przypadku użytkowania ułożonych podłóg zgodnie z jego wytycznymi.  

17. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń powoduje natychmiastową utratę gwarancji na podłogę/deski  

      VENIFLOOR. 

 

UWAGA !!!  Na użytkowniku ciąży obowiązek zapoznania personelu sprzątającego z opisanymi powyżej  

                    „Warunkami użytkowania podłóg VENIFLOOR w wykończeniu Lakier UV lub Lakier UV + KORUND”.  

 

 

 

 

 

 

Potwierdzam zapoznanie się z                                                   Zapoznałem się z powyższymi zaleceniami i                 

powyższymi wytycznymi oraz warunkami gwarancji.                 warunkami użytkowania oraz warunkami gwarancji. 

 

                                                                                                     

 

 

 

………………………………………….……………....                     …………………………………………………………. 

Podpis Użytkownika                                                                   Data i Podpis Osoby /  Personelu sprzątającego 
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