
              

WARUNKI UŻYTKOWANIA PODŁÓG VENIFLOOR W WYKOŃCZENIU OLEJOWOSK + SZCZOTKA 

 

Venifloor to produkt najwyższej klasy produkowany przez ZIP Sp. z o.o.. Wykonany jest z naturalnych surowców i 

charakteryzuje się wysoką jakością użytkową oraz estetyczną. Podłogi należy przechowywać w oryginalnych pudełkach 

kartonowych przed ułożeniem. 

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 

pozostając na powierzchni, tworzą one aksamitną i odporną na ścieranie powłokę, która zapobiega wnikaniu w drewno wody i 

nieczystości.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. Niewątpliwą zaletą jest natomiast możliwość naprawy pojedynczego zarysowania, czy uszkodzenia bez konieczności 

renowacji całej podłogi. 

 

1. Podłogi nie mogą być magazynowane na wolnym powietrzu lub w miejscu wilgotnym, gdzie mogą być zamoczone. W 

żadnym wypadku nie należy montować podłóg, które zawierają jakiekolwiek uszkodzenia (np. nadłamany/ złamany zamek 

szybkiego montażu, brak forniru w warstwie wierzchniej itd.).  

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

18 do 27 stopni C. 

3. Wilgotność względna w pomieszczeniu powinna mieścić się w granicach od 45 do 60 %. 

4. Pielęgnacja: Pielęgnacja to nakładanie warstwy zabezpieczającej, która ulega zużyciu podczas użytkowania. 

Pielęgnowanie chroni warstwę olejowosku. Taka forma wykończenia podłogi przy właściwej pielęgnacji wyklucza w 

przyszłości uciążliwą renowację poprzez np. cyklinowanie. Częstotliwość pielęgnacji podłogi powinna być adekwatna do 

stopnia użytkowania desek w danych warunkach eksploatacji.  

4.1. Pierwsza pielęgnacja: W tym celu należy wykorzystać Środek do czyszczenia i pielęgnacji 3029 lub 3087 (w 

przypadku podłóg bielonych). Przed użyciem któregoś z wymienionych preparatów należy pozmiatać lub odkurzyć podłogę. 

Zabieg należy wykonać zaraz po ułożeniu podłogi. 

4.2. Codzienna pielęgnacja: Do pielęgnacji codziennej zalecamy korzystanie z produktu  Wisch-Fix 8016 (wg karty 

aplikacji), czy ściereczek EasyPads. Przed użyciem któregoś z powyższych środków należy pozmiatać lub odkurzyć podłogę.   

4.3.     Okresowa pielęgnacja: Należy użyć Wosku regeneracyjnego 3079 lub 3440 (w przypadku podłóg bielonych). Przed 

nałożeniem preparatu koniecznie jest usunięcie wszelkich zabrudzeń za pomocą produktu Intensywny środek czyszczący 8019. 

Uwaga! 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 olejowanych niezbędne jest korzystanie wyłącznie ze środków pielęgnacyjnych i ochronnych firmy 

OSMO. Stosowanie produktów OSMO jest warunkiem gwarancji. Wykaz zalecanych preparatów oraz instrukcja ich 

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

podłóg olejowanych”. 

5. W żadnym razie po sprzątaniu nie można pozostawić mokrych śladów na podłodze. Uszkodzenie podłogi 

spowodowane wodą lub innymi płynami nie jest podstawą do reklamacji. 

6.       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 olejowaną Venifloor można przykrywać 

jedynie tekturą falistą. 

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

EasyPads. Największym zagrożeniem dla powłok OSMO w podłogach olejowanych Venifloor jest piasek pod obciążeniem 

ludzkiego ciała. Dlatego też pielęgnacja powierzchni ma kluczowe zastosowanie w użytkowaniu. Pielęgnując, uzupełniamy 

powłoki twardych wosków, które przy powierzchniach podlegają wcieraniu. Podłogi pokryte systemem OSMO są bardzo trwałe,                                                                                                                                                

a system pielęgnacji jest kompletny i łatwy w aplikacji. Uszkodzenia mechaniczne, jak np. zarysowania, powstałe w wyniku 

naniesienia piasku nie podlegają gwarancji. 

8.  Uszkodzenia mechaniczne będące efektem użytkowania nie podlegają gwarancji. 

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

podłogą należy umieścić odpowiednie materiały ochronne, np. podkładki filcowe czy dywaniki, które zabezpieczają podłogę 

przed uszkodzeniami mechanicznym. 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. 

10.       Odnowa: Głębokie uszkodzenia powłok OSMO należy zeszlifować delikatnie papierem o granulacji 150, a w przypadku 

podłóg szczotkowanych przeszlifować papierem ściernym o granulacji 150 oraz wyszczotkować szczotką z metalowym lub 

winylowym włosiem. Później podłogę należy odpylić i nanieść (np. szmatką) adekwatny do zastosowanego wosk olejny (np. 

3032 lub kolorowy w przypadku podłóg barwionych) we właściwej ilości powłok. 

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

fornirowanych Venifloor w wykończeniu olejowosk + szczotka. 

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

się z powyższymi wytycznymi oraz warunkami gwarancji. 

.................................................................... 

 

Data, adres, czytelny podpis użytkownika 

 

Producent: ZIP Sp.z o. o., 34-200 Sucha Beskidzka, ul.Zamkowa 34, e-mail: biuro@venifloor.com 
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