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Lepilne talne obloge

Preventivna nega
• Če bodo v prostoru, kjer so nameščene talne obloge potekala kakršnakoli dela, zaščitite tla z
močnim kartonom, vezanimi ploščami ali lesonitnimi ploščami.
• Ne vlecite pohištva po tleh. - Uporabite zaščitne blazinice na nogah stolov in na spodnjem
delu pohištva.
• Pisarniški stoli na kolesih morajo ustrezati standardu DIN 68131 (Tip W1). Pod pisarniškimi
stoli na kolesih uporabljajte zaščitne podloge.
• Na vse vhode namestite kakovostne predpražnike, da zadržijo umazanijo, pesek in vlago.
• Nikoli ne uporabljajte takih predpražnikov/podlog, ki imajo spodnjo stran iz lateksa ali
gume, ker lahko trajno obarvajo tla.
• Nikoli ne uporabljajte čistilnih proizvodov z abrazivnimi sestavinami, ali pa na osnovi topil,
kot npr. aceton.
• Nikoli ne uporabljajte žičnih ščetk.
• Preprečujete vlago po tleh.
• Na območja pred gospodinjskimi kuhinjskimi aparati in pred kuhinjskim pomivalnim
koritom, namestite preproge, da tako zaščitite vaša tla iz plute pred veliko prometa, pred
razlitjem vode, pred padajočo hrano, maščobo in pred vsem drugim, kar lahko vodi v
prezgodnjo obrabo vaših tal v kuhinji.
• Idealni in zdravi pogoji v prostoru so 35 - 65 % R.V. pri 20°C (68°F).
• Če prostor intezivno ogrevate, lahko notranja zračna vlaga pade na tako nizko raven, da to
povzroči nagnjenost tal k izsušitvi. Ker je pluta naraven material, to lahko povzroči krčenje
plošč in rezultat tega bodo majhne vrzeli med spoji talnih oblog. Da bi to preprečili,
uporabite sobni vlažilec.
Ne pozabite, da lahko preproge ali predpražniki, nameščeni na tleh, delujejo kot akumulatorji
toplote in bodo povečali temperaturo površine tal bolj, kot pa je priporočena maksimalna
temperatura površine (ne sme presegati 20 - 22 ºC).
• Pluta kot naraven material, se lahko nagiba k bledenju, če je izpostavljena sončni svetlobi.
Pluta in les sta naravna proizvoda, zato se lahko pričakuje spremembo v barvi, če sta daljši
čas izpostavljena naravni svetlobi. Pluta je nagnjena k bledenju, medtem ko je les nagnjen k
mehčanju ali potemnitvi. Pomembno je, da odstranite preproge in pohištvo, da bi tako
omogočili enakomerno spremembo barve.
• Da bi ta učinek zmanjšali, uporabljajte senčila, zavese, ali druge vrste zaščit pred soncem.
• Wicanders® talne obloge so enostavne za vzdrževanje. Potrebujete samo blago čistilo in
sesalec. Za dnevno/tedensko vzdrževanje lahko uporabljate tudi metlo za suho brisanje z
odstranljivo krpo. Odstranljiva krpa vsebuje snovi z anti statičnimi lastnostmi, katere bodo
očistile prah in preprečile njegovo usedanje na tla.
Da boste ohranili vaša tla kot nova, Wicanders® priporoča paleto proizvodov za vzdrževanje, ki
dajejo prijetne rezultate.
Za njihovo pravilno uporabo, sledite navodilom na etiketah pakiranja vsakega proizvoda, kot tudi
informacijam iz tehničnih listov.

