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WARUNKI UŻYTKOWANIA PODŁÓG/DESEK VENIFLOOR W WYKOŃCZENIU  

OLEJOWOSK + SZCZOTKA  
 

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.    Deski w wykończeniu olejowosk + szczotka posiadają naturalną, przyjemną w dotyku powierzchnię. Preparaty      

       używane do ich produkcji przygotowane są na bazie naturalnych olejów i wosków. Warto zwrócić uwagę na  

       obecność wosków, ponieważ woski pozostając na powierzchni, tworzą aksamitną i odporną na ścieranie  

       powłokę, która zapobiega wnikaniu w drewno wody i nieczystości a także wyostrzają wzrokowo strukturę  

       drewna. Pomimo tego, deski w wykończeniu olejowosk + szczotka wymagają nieco więcej dbałości podczas  

       użytkowania i konserwacji niż deski lakierowane. Należy używać odpowiednich środków pielęgnacyjnych i co  

       pewien czas konserwować podłogę uzupełniając warstwę startego np. obuwiem lub wymytego wosku.  

       Natomiast niewątpliwą zaletą jest możliwość naprawy pojedynczego zarysowania, czy uszkodzenia bez  

       konieczności renowacji całej podłogi.  

7.    Pielęgnacja: to nakładanie zabezpieczającej warstwy oleju z woskiem, która ulega zużyciu podczas  

       codziennego użytkowania. Pielęgnowanie chroni warstwę olejowosku. Taka forma wykończenia podłogi przy  

       właściwej pielęgnacji wyklucza w przyszłości uciążliwą renowację.  

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

                            zawierających dodatki silikonowe lub na bazie silikonów.  

7.1  Pierwsza pielęgnacja: Przed użyciem któregoś z wymienionych poniżej preparatów należy pozmiatać lub  

       odkurzyć podłogę. Zabieg należy wykonać zaraz po ułożeniu podłogi. 

       Deski należy oczyścić Koncentratem do codziennego mycia i pielęgnacji Wisch-Fix. Zalecane jest także  

       wykonanie pielęgnacji podłóg/desek VENIFLOOR w wykończeniu olejowoskowanym zaraz po ułożeniu,  

       Środkami do czyszczenia i pielęgnacji wosku 3029 lub 3087 (w przypadku podłóg bielonych). 

7.2  Codzienna pielęgnacja: Niezwiązany brud i piasek należy na bieżąco usuwać odkurzaczem lub wilgotnym  
       mopem. Do pielęgnacji codziennej zalecamy korzystanie z Koncentratu do codziennego mycia i pielęgnacji       
       Wisch-Fix 8016 (wg karty aplikacji), lub ściereczek EasyPads. Związany brud można także usuwać polerując  
       posadzkę przy pomocy wełny stalowej (grubość 0 lub 1). W czasie mycia lub polerowania posadzki warstwa  
       wosku, który się zabrudził jest usuwana i musi być uzupełniana. 
7.3  Okresowa pielęgnacja: Należy wykonywać w zależności od potrzeb. Do jej przeprowadzenia należy     

       stosować produkty zgodnie z Wykazem zalecanych preparatów oraz sposobu ich użytkowania, które  

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

       podłóg olejowoskowanych”. 

       Należy użyć Środków do czyszczenia i pielęgnacji wosku 3029 lub 3087 (w przypadku podłóg bielonych) lub     

       Wosku regeneracyjnego 3079 lub 3440 (w przypadku podłóg bielonych). Przed nałożeniem preparatu  

       koniecznie jest usunięcie wszelkich zabrudzeń za pomocą produktu Wisch-Fix 8016 lub Intensywnego środka  

       czyszczącego 8019. 

http://www.venifloor.com/
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7.4  Okresową Pielęgnację należy dokonać w zależności od poniższej klasy używalności pomieszczeń: 

        Klasa używalności 0 -  pomieszczenia mieszkalne: salon, kuchnia, sypialnia, biuro, garderoba, pomieszczenie      

                                              gospodarcze, korytarz: 

       -  raz na tydzień/dwa ręczne czyszczenie utrzymujące, preparatem Osmo Wisch-Fix (8016), wzdłuż usłojenia. 

       -  nakładanie Środka do czyszczenia i pielęgnacji wosku (3029) max. po 20-25 czyszczeniach podłogi  

          preparatem Osmo Wisch-Fix (8016).  

       -  raz do roku ręczna pielęgnacja intensywna, Woskiem Regeneracyjnym (3440). 

       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        Klasa używalności 1 -  rzadko wykorzystywane sale konferencyjne, pomieszczenia gospodarcze i techniczne: 

       -  raz na tydzień/dwa ręczne czyszczenie utrzymujące, preparatem Osmo Wisch-Fix (8016), wzdłuż usłojenia. 

       -  nakładanie Środka do czyszczenia i pielęgnacji wosku (3029) max. po 20-25 czyszczeniach podłogi  

          preparatem Osmo Wisch-Fix (8016).  

       -  raz do roku ręczna pielęgnacja intensywna, Woskiem Regeneracyjnym (3440). 

       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       Klasa używalności 2 - sale konferencyjne: 

       -  2-3 x w tygodniu, maszynowe czyszczenie utrzymujące, preparatem Osmo Wisch-Fix (8016), 

       -  nakładanie Środka do czyszczenia i pielęgnacji wosku (3029) max. po 20-25 czyszczeniach podłogi     

          preparatem Osmo Wisch-Fix (8016).  

       -  raz na kwartał ręczna pielęgnacja intensywna, Woskiem Regeneracyjnym (3440). 

        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

        Klasa używalności 3 - biura, przestrzenie publiczne, korytarze i łączniki: 

       -  2-3 x w tygodniu maszynowe czyszczenie utrzymujące, preparatem Osmo Wisch-Fix (8016), 

       -  nakładanie Środka do czyszczenia i pielęgnacji wosku (3029) max. po 20-25 czyszczeniach podłogi  

          preparatem Osmo Wisch-Fix (8016).  

       -  raz na kwartał ręczna pielęgnacja intensywna, Woskiem  Regeneracyjnym (3440). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Klasa używalności 4 - kantyny, powierzchnie przed windami i strefy wejściowe: 

       -  codziennie maszynowe czyszczenie utrzymujące, preparatem Osmo Wisch-Fix (8016), 

       -  nakładanie Środka do czyszczenia i pielęgnacji wosku (3029) max. po 20-25 czyszczeniach podłogi  

          preparatem Osmo Wisch-Fix (8016).    

       -  raz na kwartał ręczna pielęgnacja intensywna, Woskiem Regeneracyjnym (3440). 

       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

             UWAGA !!!  Aby uniknąć wypłukiwania warstwy wosku podczas czyszczenia podłogi należy bezwzględnie     

                                 przestrzegać proporcji mieszania używanych preparatów Osmo Wisch-Fix. 

                            Wymienione środki należy zawsze stosować integralnie. Brak właściwej pielęgnacji skutkuje  

                            uszkodzeniem, przetarciem lub zniszczeniem warstwy użytkowej - zabezpieczającej.                                     

                            Dbałość o podłogę zgodnie z zaleceniami pozwala cieszyć się piękną podłogą przez wiele lat. 

                            W przypadku podłóg olejowoskowanych niezbędne jest korzystanie wyłącznie ze środków  

                            pielęgnacyjnych i ochronnych firmy OSMO.  

                            Udokumentowane stosowanie produktów OSMO jest warunkiem zachowania gwarancji.  

8.    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. 

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

       przepuszczającymi powietrza i wilgoci. Po montażu, przez okres 1 tygodnia, podłogę olejowoskowaną  

       VENIFLOOR można przykrywać jedynie tekturą falistą. 

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

       ściereczki EasyPads. Największym zagrożeniem dla powłok woskowych OSMO w podłogach  

       olejowoskowanych VENIFLOOR jest piasek pod obciążeniem ludzkiego ciała. Dlatego też odpowiednie  

       czyszczenie i pielęgnacja powierzchni ma kluczowe znaczenie w użytkowaniu. Pielęgnując, uzupełniamy  

       powłoki twardych wosków, które na powierzchniach desek podlegają ścieraniu lub wymywaniu. Podłogi  

       pokryte systemem OSMO są bardzo trwałe, a system pielęgnacji jest kompletny i łatwy w aplikacji.  

11.  Uszkodzenia mechaniczne będące efektem użytkowania jak np. zarysowania, powstałe w wyniku naniesienia  

       piasku nie podlegają gwarancji. 

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

13.  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    
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       ochronne. Przy drzwiach wejściowych należy umieścić odpowiednie wycieraczki do obuwia.  

       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. 

       Przy drzwiach należy umieścić wycieraczki, należy jednak zwrócić uwagę, aby wycieraczki nie były gumowe  

       (olej może reagować z gumą). 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. 

14. Odnowa Ręczna i Maszynowa: Powierzchnię do pielęgnacji oczyścić środkiem intensywnie czyszczącym  

      Osmo Intensiv-Reiniger.  

      Proporcja mieszaniny Intensiv-Reiniger z wodą : 20:1. Mieszaninę czyszczącą wlać do zasobnika maszyny do  

      czyszczenia tarasów i podłóg Osmo Terrassen- und Fußbodenreinigungsmaschine lub odpowiednikiem.  

      Drewnianą podłogę czyścić wzdłuż ułożenia słojów (pociągnięcie dźwigni na uchwycie maszyny do czyszczenia  

      tarasów i podłóg powoduje rozpylenie mieszaniny czyszczącej przed wirującym wałkiem). Po ok. 10 minutach  

      przetrzeć powierzchnię bawełnianą ściereczką nawilżoną czystą wodą usuwając w ten sposób rozpuszczone  

      zabrudzenia. Następnie pozostawić powierzchnię do wyschnięcia, jednak nie krócej, niż przez 4 godziny. 

      Po tym czasie na powierzchnię nanieść wałkiem Wosk regeneracyjny (3440) bez rozcieńczenia w ilości ok. 15- 

      20 ml/m², po czym wcierać wosk równomiernie froterką jednotarczową z białym padem. Na małe powierzchnie  

      wosk można nakładać niekłaczącą szmatką. Należy pamiętać aby każdorazowo przed nakładaniem wosku  

      wykonać próbę ponieważ wygląd powłoki zależny jest od właściwości drewna. 

      Pozostawić do wyschnięcia przy dobrej wentylacji. 

      Po ok. 3-4 godzinach schnięcia w temp. 23oC można ponownie wejść na podłogę. W zależności od temperatury  

      i wilgotności powietrza czas schnięcia może się wydłużyć.  

.     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 olejowoskowanych”.  

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

      podłóg fornirowanych VENIFLOOR w wykończeniu Olejowoskowanym 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 olejowoskowanych”. 

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

      ciśnieniowych ).  

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

18. 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 Olejowoskowanym”.  

 

 

 

 

Potwierdzam zapoznanie się z                                                   Zapoznałem się z powyższymi zaleceniami i                 

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