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הוראות טיפול ברצפת דק בגמר שמן
 

רוצים רצפה יפה ונקיה? ניקוי ותחזוקה מפעם לפעם ושימוש בחומרים הנכונים ולפי הוראות 
ייצרן השמן, יחסכו מאמץ וכסף, וישאירו את הדק במיטבו לאורך זמן רב.

איך עושים זאת?, צירפנו הוראות טיפול פשוטות. ואם יש שאלות אנחנו כאן!

עם סיום הטיפול בגמר השמן

ב-24 השעות הראשונות לאחר הטיפול:
יש להימנע מדריכה על המשטח ואין להרטיבו במים. יש לאפשר לשמן להתייבש כראוי.

ניקוי תחזוקה על בסיס שבועי

עברו עשרה ימים? נהדר. כעת הגיע הזמן לניקוי ראשוני: הכינו חצי דלי )5 ליטר( עם מים רעננים נקיים מיזגו לתוכו כחצי 

כוס )100מ"ל( מנוזל הניקוי ®Classic BioSoap נגבו את הדק בעזרת מגב עם מטלית טבולה בתמיסת הניקוי שהכנתם בדלי.

 יש להקפיד לחזור על ניקוי זה מדי שבוע כדי למנוע הצטברות לכלוך ואבק בדק הגורמים לשחיקה.

טיפול תחזוקה תקופתי

על מנת לשמר את איכות ומראה רצפת הדק, יש לרענן את השמן מדי 4 חודשים באזורים החשופים לשמש, 

ומדי 6 חודשים באזורים המוצלים

 OutdoorOil Nature® נקו את הדק לפי ההוראות, אפשרו לו להתייבש במשך 24 שעות לפחות, הספיגו את הדק בשמן מסוג

באמצעות מברשת מתאימה (Broad Brush), או בעזרת מטלית טבולה במעט שמן. הימנעו מבניית שכבה עבה של שמן 

ונגבו את עודפי השמן הנראים לעין.

 בגמר השימוש, יש להרטיב את המטלית במים, על מנת למנוע סכנת התלקחות.

 יש אפשר למשטח להתייבש במשך 24 שעות לפני השימוש.

 לנוחיותכם, תוכלו להזמין אצלנו סט לניקוי מלא.

  אין לגרור רהיטים או חפצים על המשטח/ יש לייבש כל שלולית מים הנראית לעין בדק, מים 

עומדים, עלולים לגרום לריקבון, עובש ופטריה.

http://www.berger-seidle.de/int/products/maintenance_care_systems/classic_biosoap.htm
http://www.berger-seidle.de/int/products/oil_systems/outdooroil_nature.htm
http://www.berger-seidle.de/int/products/oil_systems/outdooroil_nature.htm
http://tannerfriedman.com/blog/be-careful-not-to-paint-the-media-with-a-broad-brush/
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תדירות השימוש: בינונית
 

הוראות טיפול ברצפת פרקט בגמר לכה

רוצים רצפה יפה ונקיה? ניקוי ותחזוקה מפעם לפעם ושימוש בחומרים הנכונים ולפי הוראות 
ייצרן השמן, יחסכו מאמץ וכסף, וישאירו את הפרקט במיטבו לאורך זמן רב.

איך עושים זאת?, צירפנו הוראות טיפול פשוטות. ואם יש שאלות אנחנו כאן!
חזרה לשגרה מרגע שסיימנו את יישום הלכה בפרקט.

לאחר 4-6 השעות הראשונות: ניתן לדרוך על הפרקט, רצוי כמה שפחות.
לאחר 24 השעות הראשונות:

 ניתן לדרוך על המשטח באופן רגיל. 
 ניתן להניח רהיטים על הרצפה, אך רק בתנאי שהדבקתם מדבקות מסוג לֶבד מתחת לרגלי הרהיטים. 

8-10 הימים הראשונים:
 אין לחשוף את הרצפה לנוזלים מכל סוג שהוא כולל מים

 אין לכסות את הרצפה במשך שבוע. שטיחים הינם מחוץ לתחום.
 ניתן להרחיק אבק וחול בעזרת שואב אבק 

טיפול ראשוני-יש לבצע 10 ימים לאחר יישום הלכה בפרקט!
יש למרוח ®Everclear  לא מדולל ברצפה נקיה )ראה הוראות ניקוי שגרתי לפרקט(

 (Everclear Applicator( בעזרת מטלית נקיה או מגב פרווה
סיימנו, הפרקט מוגן!

ניקוי שגרתי-יבש, נסיר אבק חול ולכלוך חופשי בעזרת שואב אבק או מטאטא מתאים
בכל יום או יומיים ולפי הצורך!

ניקוי שגרתי-ניגוב לח, יש למהול כחצי כוס )100 מ"ל( ממוצר הניקיון ®Cleaner L94  בחצי דלי מים רעננים )5 ליטר( ולנגב את הרצפה 
בעזרת מטלית לחה. 

סיימנו. נכון שזה היה קל?
להקפיד ליישם לפחות פעם בשבוע או שבועיים!

SprayMop ComfortClean כמובן למי שרוצה, אפשר להשתמש בערכת הניקוי הנוחה
על מנת לשמר את איכות ומראה הפרקט, יש להגן על הלכה!

טיפול הגנה שגרתי - תחילה יש לבצע ניקוי שגרתי כמובן, עכשיו כשהרצפה נקיה, נמזוג כוס וחצי )300 מ"ל(  ®Everclear  ל-כחצי דלי 
)5ליטר( עם מים נקיים, נטבול את המטלית בדלי, נסחט קלות וננגב את הפרקט. כשהרצפה יבשה ניתן שוב לדרוך. 

סיימנו. תודו שהפרקט נראה נפלא!  טיפול זה יש לבצע בכל חצי שנה.
ניקוי בסיסי קרצוף והסרה של הלכלוך העיקש שלא יורד בקלות, כמו גם את שכבות ההגנה הבלויות. את הניקוי היסודי כדאי לבצע 
בעזרת מכונת פוליש ופד ניקוי בצבע כחול או ירוק, יחד עם חומר ניקוי מסוג .®Cleaner L94  מדולל הפעם ביחס של 4:1 עם מים.

מיד בסיום הטיפול הזה, ניישם שוב את טיפול הגנה הראשוני! ואחריו... שוב לשגרה.
יש להקפיד לבצע פעם בשנה.

או ש... פשוט תרימו טלפון ואנחנו נבצע עבורכם את כל זה.

עצות חשובות בעת ביצוע הניקיון והתחזוקה:
  כדי למנוע היווצרות חריצים ומרווחים בפרקט! )בגלל ייבוש חוזר(: רצוי לבצע את הטיפולים בפרקט בטמפרטורה הנעה בין 

18-20 מעלות צלזיוס ובלחות של כ- 60%-50%

  מניעת שריטות וסימני שחיקה: יש להסיר על בסיס יומיומי אבק, חול ולכלוך חופשי בעזרת שואב אבק, מטאטא או בד 
מתאימים. שימוש במדבקות לבד מתחת לרגלי הרהיטים וגלגלים מתאימים לכיסאות.

  יש לשים לב שמטלית הניקוי לחה ולא רטובה מידי! שימוש מופרז במים גורם גליות בפרקט ונזק לרצפה בטווח הרחוק! 
תדירות התדירות והניקוי תלויים ברמת התנועה בחדר. 

 להזמנות החומרים או שאלות בנושא הניקיון והתחזוקה, אתם מוזמנים לצור אתנו קשר

http://www.berger-seidle.de/int/products/maintenance_care_systems/everclear.htm
http://www.berger-seidle.de/int/products/maintenance_care_systems/everclear.htm
http://www.berger-seidle.de/int/products/tools_miscellaneous/everclear_applicator.htm
http://www.berger-seidle.de/int/products/maintenance_care_systems/l94_cleaner.htm
http://www.berger-seidle.de/int/products/tools_miscellaneous/spraymop_comfortclean.htm
http://www.berger-seidle.de/int/products/maintenance_care_systems/everclear.htm
http://www.berger-seidle.de/int/products/maintenance_care_systems/everclear.htm
http://www.berger-seidle.de/int/products/maintenance_care_systems/l94_cleaner.htm


במידה ויש לכם שאלות, אנא צרו עמנו קשר בהקדם, נשמח לעמוד לשירותכם
	 									galparke@gmail.com		|		office@litush-parket.co.il

תדירות השימוש: גבוהה
הוראות טיפול ברצפת פרקט בגמר שמן

רוצים רצפה יפה ונקיה? ניקוי ותחזוקה מפעם לפעם ושימוש בחומרים הנכונים ולפי הוראות 
ייצרן השמן, יחסכו מאמץ וכסף, וישאירו את הפרקט במיטבו לאורך זמן רב.

איך עושים זאת?, צירפנו הוראות טיפול פשוטות. ואם יש שאלות אנחנו כאן!

חזרה לשגרה מרגע שסיימנו את יישום השמן בפרקט.
לאחר 10-12 השעות הראשונות: ניתן לדרוך על הפרקט, רצוי כמה שפחות.

לאחר 24 השעות הראשונות:
 ניתן לדרוך על המשטח באופן רגיל. 
   ניתן להניח רהיטים על הרצפה, אך רק בתנאי שהדבקתם מדבקות  מסוג לֶבד מתחת לרגלי הרהיטים. 

8-10 הימים הראשונים:
 אין לחשוף את הרצפה לנוזלים מכל סוג שהוא כולל מים

 אין לכסות את הרצפה במשך שבוע. שטיחים הינם מחוץ לתחום.
 ניתן להרחיק אבק וחול בעזרת שואב אבק 

טיפול ראשוני-יש לבצע 10 ימים לאחר יישום השמן בפרקט!

יש למרוח ®Classic BioSoap )שמן תחזוקה קלאסי(. תחילה נקו את הרצפה)לפי הוראות ניקוי שגרתי לפרקט(
לאחר מכן טפטפו על הפרקט מעט  ®Classic Pflegeöl  ונגבו בעזרת מכונת פוליש ופד לבן או חום.

 סיימנו, הפרקט מוגן!
ניקוי שגרת-יבש, נסיר אבק חול ולכלוך חופשי בעזרת שואב אבק או מטאטא מתאים

בכל יום או יומיים ולפי הצורך!

ניקוי שגרתי-ניגוב לח, יש למהול כחצי כוס )100 מ"ל( מסבון הניקוי ®Classic BioSoap בחצי דלי מים רעננים )5 ליטר( ולנגב את 
הרצפה בעזרת מטלית לחה. 

סיימנו. נכון שזה היה קל?
להקפיד ליישם לפחות פעם ביום!

SprayMop ComfortClean כמובן למי שרוצה, אפשר להשתמש בערכת הניקוי הנוחה

על מנת לשמר את איכות ומראה הפרקט, יש להגן על השמן!

  Aqua-Satin Polish®  )טיפול הגנה שגרתי -תחילה יש לבצע ניקוי שגרתי כמובן, עכשיו כשהרצפה נקיה, נמזוג כוס וחצי )300 מ"ל
ל-כחצי דלי )5ליטר( עם מים נקיים, נטבול את המטלית בדלי, נסחט קלות וננגב את הפרקט. כשהרצפה יבשה ניתן שוב לדרוך. 

סיימנו. תודו שהפרקט נראה נפלא!
טיפול זה יש לבצע פעם בחודש.

( קרצוף והסרה של הלכלוך העיקש שלא יורד בקלות, כמו גם את שכבות ההגנה הבלויות. את  ניקוי בסיסי ))לא רק למתקדמים

הניקוי היסודי כדאי לבצע בעזרת מכונת פוליש ופד ניקוי בצבע כחול או ירוק, יחד עם סבון הניקוי מסוג ®Classic BioSoap אבל 
הפעם מדולל ביחס של 4:1 עם מים.

מיד בסיום הטיפול הזה, ניישם שוב את טיפול הגנה הראשוני! ואחריו... שוב לשגרה.
יש להקפיד לבצע פעם בשנה.

או ש... פשוט תרימו טלפון ואנחנו נבצע עבורכם את כל זה

עצות חשובות בעת ביצוע הניקיון והתחזוקה:
  כדי למנוע היווצרות חריצים ומרווחים בפרקט! )בגלל ייבוש חוזר(: רצוי לבצע את הטיפולים בפרקט בטמפרטורה הנעה בין -18

20 מעלות צלזיוס ובלחות של כ- 60%-50%

  מניעת שריטות וסימני שחיקה: יש להסיר על בסיס יומיומי אבק, חול ולכלוך חופשי בעזרת שואב אבק, מטאטא או בד מתאימים. 
שימוש במדבקות לבד מתחת לרגלי הרהיטים וגלגלים מתאימים לכיסאות.

  יש לשים לב שמטלית הניקוי לחה ולא רטובה מידי! שימוש מופרז במים גורם גליות בפרקט ונזק לרצפה בטווח הרחוק! תדירות 
התדירות והניקוי תלויים ברמת התנועה בחדר. 

 להזמנות החומרים או שאלות בנושא הניקיון והתחזוקה, אתם מוזמנים לצור אתנו קשר

http://www.berger-seidle.de/int/products/maintenance_care_systems/classic_biosoap.htm
http://www.berger-seidle.de/int/products/maintenance_care_systems/classic_biosoap.htm
http://www.berger-seidle.de/int/products/tools_miscellaneous/spraymop_comfortclean.htm
http://www.berger-seidle.de/int/products/maintenance_care_systems/aqua_satin_polish.htm
http://www.berger-seidle.de/int/products/maintenance_care_systems/aqua_satin_polish.htm
http://www.berger-seidle.de/int/products/maintenance_care_systems/classic_biosoap.htm
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תדירות השימוש: בינונית

הוראות טיפול ברצפת פרקט בגמר שמן

רוצים רצפה יפה ונקיה? ניקוי ותחזוקה מפעם לפעם ושימוש בחומרים הנכונים ולפי הוראות 
ייצרן השמן, יחסכו מאמץ וכסף, וישאירו את הפרקט במיטבו לאורך זמן רב.

איך עושים זאת?, צירפנו הוראות טיפול פשוטות. ואם יש שאלות אנחנו כאן!

חזרה לשגרה מרגע שסיימנו את יישום השמן בפרקט.
לאחר 10-12 השעות הראשונות: ניתן לדרוך על הפרקט, רצוי כמה שפחות.

לאחר 24 השעות הראשונות:
 ניתן לדרוך על המשטח באופן רגיל.

 ניתן להניח רהיטים על הרצפה, אך רק בתנאי שהדבקתם מדבקות  מסוג לבד מתחת לרגלי הרהיטים.

8-10 הימים הראשונים:
 אין לחשוף את הרצפה לנוזלים מכל סוג שהוא כולל מים

 אין לכסות את הרצפה במשך שבוע. שטיחים הינם מחוץ לתחום.
 ניתן להרחיק אבק וחול בעזרת שואב אבק 

טיפול ראשוני-יש לבצע 10 ימים לאחר יישום השמן בפרקט!
יש למרוח    ®Aqua-Satin Polish לא מדולל ברצפה נקיה )ראה הוראות ניקוי שגרתי לפרקט(

)Everclear Applicator( בעזרת מטלית נקיה או מגב פרווה
 סיימנו, הפרקט מוגן!

ניקוי שגרתי - יבש, נסיר אבק חול ולכלוך חופשי בעזרת שואב אבק או מטאטא מתאים
בכל יום או יומיים ולפי הצורך!

ניקוי שגרתי-ניגוב לח, יש למהול כחצי כוס )100 מ"ל( מסבון הניקוי ®Classic BioSoap בחצי דלי מים רעננים )5 ליטר( ולנגב 
את הרצפה בעזרת מטלית לחה. 

סיימנו. נכון שזה היה קל?
להקפיד ליישם לפחות פעם בשבוע או שבועיים!

SprayMop ComfortClean כמובן למי שרוצה, אפשר להשתמש בערכת הניקוי הנוחה

על מנת לשמר את איכות ומראה הפרקט, יש להגן על הלכה!
        Aqua-Satin Polish®   )טיפול הגנה שגרתי -תחילה יש לבצע ניקוי שגרתי כמובן, עכשיו כשהרצפה נקיה, נמזוג כוס וחצי )300 מ"ל

ל-כחצי דלי )5ליטר( עם מים נקיים, נטבול את המטלית בדלי, נסחט קלות וננגב את הפרקט. כשהרצפה יבשה ניתן שוב לדרוך. 
סיימנו. תודו שהפרקט נראה נפלא!
טיפול זה יש לבצע פעם בחצי שנה.

( קרצוף והסרה של הלכלוך העיקש שלא יורד בקלות, כמו גם את שכבות ההגנה הבלויות.  ניקוי בסיסי )לא רק למתקדמים
את הניקוי היסודי כדאי לבצע בעזרת מכונת פוליש ופד ניקוי בצבע כחול או ירוק, יחד עם חומר ניקוי מסוג ®Cleaner L94. מדולל 

הפעם ביחס של 4:1 עם מים.
מיד בסיום הטיפול הזה, ניישם שוב את טיפול הגנה הראשוני! ואחריו... שוב לשגרה.

יש להקפיד לבצע פעם בשנה.
או ש... פשוט תרימו טלפון ואנחנו נבצע עבורכם את כל זה

עצות חשובות בעת ביצוע הניקיון והתחזוקה:
  כדי למנוע היווצרות חריצים ומרווחים בפרקט! )בגלל ייבוש חוזר(: רצוי לבצע את הטיפולים בפרקט בטמפרטורה הנעה בין -18

20 מעלות צלזיוס ובלחות של כ- 60%-50%

  מניעת שריטות וסימני שחיקה: יש להסיר על בסיס יומיומי אבק, חול ולכלוך חופשי בעזרת שואב אבק, מטאטא או בד מתאימים. 
שימוש במדבקות לבד מתחת לרגלי הרהיטים וגלגלים מתאימים לכיסאות.

  יש לשים לב שמטלית הניקוי לחה ולא רטובה מידי! שימוש מופרז במים גורם גליות בפרקט ונזק לרצפה בטווח הרחוק! תדירות 
התדירות והניקוי תלויים ברמת התנועה בחדר. 

 להזמנות החומרים או שאלות בנושא הניקיון והתחזוקה, אתם מוזמנים לצור אתנו קשר

http://www.berger-seidle.de/int/products/maintenance_care_systems/aqua_satin_polish.htm
http://www.berger-seidle.de/int/products/maintenance_care_systems/aqua_satin_polish.htm
http://www.berger-seidle.de/int/products/tools_miscellaneous/everclear_applicator.htm
http://www.berger-seidle.de/int/products/maintenance_care_systems/classic_biosoap.htm
http://www.berger-seidle.de/int/products/tools_miscellaneous/spraymop_comfortclean.htm
http://www.berger-seidle.de/int/products/maintenance_care_systems/aqua_satin_polish.htm
http://www.berger-seidle.de/int/products/maintenance_care_systems/aqua_satin_polish.htm
http://www.berger-seidle.de/int/products/maintenance_care_systems/l94_cleaner.htm
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תדירות השימוש: גבוהה

 
הוראות טיפול ברצפת פרקט בגמר לכה

 רוצים רצפה יפה ונקיה? ניקוי ותחזוקה מפעם לפעם ושימוש בחומרים הנכונים ולפי הוראות 
ייצרן השמן, יחסכו מאמץ וכסף, וישאירו את הפרקט במיטבו לאורך זמן רב.

איך עושים זאת?, צירפנו הוראות טיפול פשוטות. ואם יש שאלות אנחנו כאן!

חזרה לשגרה מרגע שסיימנו את יישום הלכה בפרקט.
לאחר 4-6 השעות הראשונות: ניתן לדרוך על הפרקט, רצוי כמה שפחות.

לאחר 24 השעות הראשונות:
 ניתן לדרוך על המשטח באופן רגיל.

 ניתן להניח רהיטים על הרצפה, אך רק בתנאי שהדבקתם מדבקות  מסוג לֶבד מתחת לרגלי הרהיטים.

8-10 הימים הראשונים:
 אין לחשוף את הרצפה לנוזלים מכל סוג שהוא כולל מים

 אין לכסות את הרצפה במשך שבוע. שטיחים הינם מחוץ לתחום.
 ניתן להרחיק אבק וחול בעזרת שואב אבק 

טיפול ראשוני-  יש לבצע 10 ימים לאחר יישום הלכה בפרקט!
יש למרוח ®Everclear  לא מדולל ברצפה נקיה )ראה הוראות ניקוי שגרתי לפרקט(

 (Everclear Applicator(בעזרת מטלית נקיה או מגב פרווה
סיימנו, הפרקט מוגן!

ניקוי שגרת-יבש, נסיר אבק חול ולכלוך חופשי בעזרת שואב אבק או מטאטא מתאים
בכל יום ולפי הצורך!

ניקוי שגרתי-ניגוב לח, יש למהול כחצי כוס )100 מ"ל( ממוצר הניקיון ®Cleaner L94  בחצי דלי מים רעננים )5 ליטר( ולנגב את 
הרצפה בעזרת מטלית לחה. 

להקפיד ליישם בכל יום או יומיים
SprayMop ComfortClean אפשר כמובן למי שרוצה להשתמש בערכת הניקוי הנוחה

על מנת לשמר את איכות ומראה הפרקט, יש להגן על הלכה!
  Everclear® )טיפול הגנה שגרתי -תחילה יש לבצע ניקוי שגרתי כמובן, עכשיו כשהרצפה נקיה, נמזוג כוס וחצי )300 מ"ל

ל-כחצי דלי )5ליטר( עם מים נקיים, נטבול את המטלית בדלי, נסחט קלות וננגב את הפרקט. כשהרצפה יבשה ניתן שוב לדרוך. 
סיימנו. תודו שהפרקט נראה נפלא!

טיפול זה יש לבצע פעם בחודש!.
ניקוי בסיסי קרצוף והסרה של הלכלוך העיקש שלא יורד בקלות, כמו גם את שכבות ההגנה הבלויות. את הניקוי היסודי כדאי 

לבצע בעזרת מכונת פוליש ופד ניקוי בצבע כחול או ירוק, יחד עם חומר ניקוי מסוג ®Cleaner L94 מדולל הפעם ביחס של 4:1 
עם מים.

מיד בסיום הטיפול הזה, ניישם שוב את טיפול הגנה הראשוני! ואחריו... שוב לשגרה.
יש להקפיד לבצע ארבע פעמים בשנה.

עצות חשובות בעת ביצוע הניקיון והתחזוקה:
  כדי למנוע היווצרות חריצים ומרווחים בפרקט! )בגלל ייבוש חוזר(: רצוי לבצע את הטיפולים בפרקט בטמפרטורה הנעה בין -18

20 מעלות צלזיוס ובלחות של כ- 60%-50%

  מניעת שריטות וסימני שחיקה: יש להסיר על בסיס יומיומי אבק, חול ולכלוך חופשי בעזרת שואב אבק, מטאטא או בד מתאימים. 
שימוש במדבקות לבד מתחת לרגלי הרהיטים וגלגלים מתאימים לכיסאות.

  יש לשים לב שמטלית הניקוי לחה ולא רטובה מידי! שימוש מופרז במים גורם גליות בפרקט ונזק לרצפה בטווח הרחוק! תדירות 
התדירות והניקוי תלויים ברמת התנועה בחדר. 

 להזמנות החומרים או שאלות בנושא הניקיון והתחזוקה, אתם מוזמנים לצור אתנו קשר
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http://www.berger-seidle.de/int/products/maintenance_care_systems/everclear.htm
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http://www.berger-seidle.de/int/products/tools_miscellaneous/spraymop_comfortclean.htm
http://www.berger-seidle.de/int/products/maintenance_care_systems/everclear.htm
http://www.berger-seidle.de/int/products/maintenance_care_systems/everclear.htm
http://www.berger-seidle.de/int/products/maintenance_care_systems/l94_cleaner.htm
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