Drewno
czyszczenie i konserwacja

Drewno – czyszczenie i konserwacja
1. Produkty wykonane z drewna, drewna przetworzonego oraz wykończone
lakierowanymi okleinami naturalnymi należy użytkować w pomieszczeniach
suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami
atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Temperatura powietrza wewnątrz pomieszczenia powinna wynosić
od 15 do 30oC, a wilgotność w granicach 40-80%;
2. Meble drewniane oraz powierzchnie fornirowane należy czyścić miękką,
lekko wilgotną ścierką;
3. Do czyszczenia mebli należy używać ogólnie dostępnych środków
przeznaczonych do powierzchni lakierowanych lub woskowanych, lub
olejowanych (stosownie do informacji technicznych produktu), które nie
zawierają wosku. Używając produktów czyszczących należy postępować
zgodnie z instrukcją ich Producenta;
4. Produkty drewniane oraz powierzchnie fornirowane nie mogą być poddawane
długotrwałemu działaniu wody (np. pozostawione zalanie) lub innej cieczy
(np. alkohol);
5. Niezbędne jest zachowanie szczególnej ostrożności w kontakcie drewna,
powierzchni fornirowanych i lakierowanych z substancjami takimi jak: alkohol,
cytryna, ocet, gdyż pozostawione na dłuższy czas, mogą w widoczny i trwały
sposób uszkodzić powierzchnię (miejscowe odbarwienia);
6. Powłoka lakiernicza nie może być poddawana działaniu wysokich temperatur
(powyżej 90°C), środków chemicznych, na przykład: rozpuszczalników, benzyny
oraz kosmetyków o silnym działaniu (farby do włosów, zmywacze do paznokci itp.)
Na powierzchnię drewnianą, fornirowaną lakierowaną okleiną naturalną nie
należy odkładać gorących przedmiotów (np. szklanek). Aby uniknąć miejscowych
odbarwień i uszkodzeń powierzchni należy stosować podkładki wykonane
z miękkich materiałów i tworzyw syntetycznych, przeznaczonych do powierzchni
drewnianych;
7. Powierzchnie drewniane, lakierowane narażone są na zarysowania powstałe
w skutek kontaktu z pyłem o grubszej ziarnistości (np. piasek, cukier). W trakcie
czyszczenia i/lub polerowania, przed użyciem ściereczki, powierzchnię drewnianą
należy odkurzyć celem zmniejszenia ryzyka porysowania poprzez tarcie
powierzchni;

8. Należy zachować szczególną ostrożność w kontakcie powierzchni drewnianych,
fornirowanych i lakierowanych z przedmiotami twardymi i ostrymi, których
krawędzie mogą porysować powierzchnię lub dokonać punktowych wgnieceń
(np. ostre krawędzie przedmiotów dekoracyjnych, pisanie odręczne itd.); 
9. Powierzchnie woskowane oraz olejowane należy regularnie konserwować przy
użyciu odpowiednich środków rekomendowanych do tego typu powierzchni.
Używając produktów do konserwacji należy postępować zgodnie z instrukcją
ich Producenta;
Przy czyszczeniu powierzchni woskowanej lub olejowanej należy zachować
szczególną ostrożność. Zbyt intensywne polerowanie oraz nadmiar wilgoci
powodują ścieranie i zmywanie tych substancji z powierzchni drewna.
Uwaga!
Lite drewno i powierzchnie fornirowane posiadają naturalne różnice w usłojeniu
lub wybarwieniu. Ponadto, z czasem występować mogą sęczki wynikające ze
zużycia naturalnych materiałów. Oddziaływanie wilgoci oraz światła powoduje
naturalne zmiany tonacji wybarwienia powłoki lakierowanej.
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