
 

 

WARUNKI UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI OLEJOWANYCH PODŁÓG 

FREVINI (OLEJ ODPORNY NA DZIAŁANIE PROMIENI UV) 

 

FREVINI jest producentem wysokiej jakości drewnianych podłóg z naturalnego drewna. 

Podłogi FREVINI charakteryzują się doskonałymi właściwościami użytkowymi i 

estetycznymi. 

Producent udziela gwarancji na podłogi zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją: 

 

• Temperatura w pomieszczeniu z drewnianą podłogą powinna wynosić 18–24 °C. 

• Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić 40-60%. 

• Maksymalna temperatura powierzchniowa desek montowanych posadzce z 

ogrzewaniem podłogowym nie powinna przekraczać 27 °C. Na podłogach z 

ogrzewaniem podłogowym nie należy układać dywanów, wykładzin czy ustawiać 

mebli o wysokości nóżek mniejszej niż 10 cm. 

• Do pielęgnacji podłogi należy używać wyłącznie przeznaczonych do tego materiałów 

– używaj wyłącznie środków czyszczących i innych środków do pielęgnacji 

olejowanych podłóg drewnianych. Użycie innych środków pielęgnacyjnych może 

skutkować przebarwieniem podłogi, powodować zacieki, zmienić chropowatość lub 

połysk powierzchni podłogi.  

• Codzienna konserwacja powinna ograniczać się do zwykłego czyszczenia podłogi za 

pomocą odkurzacza lub zamiatania. 

• Częstotliwość pielęgnacji podłogi zależy od intensywności użytkowania. 

• Wszelkie drobiny piasku należy niezwłocznie usunąć z powierzchni podłogi. 

Nagromadzony piasek może powodować zarysowania powłoki oraz drobne 

wgniecenia i rysy na wierzchniej warstwie drewna. 

• Po zewnętrznej i wewnętrznej stronie drzwi wejściowych, tarasowych itp. należy 

umieścić wycieraczki w celu ograniczenia przenoszenia piasku, wody i innych 

zanieczyszczeń, ponieważ może to prowadzić do przyśpieszonego i nadmiernego 

zużycia podłogi. 

• Codzienna konserwacja powinna ograniczać się do zwykłego zamiatania miękką i 

suchą zmiotką lub odkurzania z miękką nasadką. Można również użyć wilgotnej 

ściereczki z dodatkiem środka do czyszczenia olejowanych podłóg drewnianych lub 

tylko wody. Na podłodze po czyszczeniu w żadnym wypadku nie mogą zostać mokre 

ślady. 

• Pod wszystkie meble i inne elementy wyposażenia, mające bezpośredni kontakt z 

podłogą, należy nakleić filcowe podkładki. 

• Pod krzesłami i innymi meblami na kółkach należy stosować plastikowe maty lub 

dywaniki w celu zabezpieczenia drewnianej podłogi przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. Zwróć uwagę i natychmiast usuń wszelki piasek lub inny brud, który 

może dostać się pod matę ochronną. Nieusunięcie tego rodzaju zabrudzeń spowoduje 

zarysowanie wierzchniej warstwy podłogi pod matą ochronną. 



 

 

• Podłogi drewniane w żadnym wypadku nie powinny być osłaniane folią PE lub innymi 

materiałami nieprzepuszczającymi wilgoci i powietrza. 

• Skargi z powodu przebarwień drewna pod wpływem światła (promieniowania UV) nie 

są uwzględniane. 

• Całkowite odnowienie podłogi polega na przeszlifowaniu powierzchni i ponownym 

olejowaniu. Producent dopuszcza użycie olejów do podłóg drewnianych zgodnie z 

instrukcją producenta. Liczba odnowień poprzez usunięcie wierzchniej warstwy 

drewna zależy od głębokości uszkodzeń mechanicznych. Przed przystąpieniem do 

renowacji mechanicznej (szlifowanie) należy zweryfikować stan podłogi i upewnić się, 

że odnowienie mechaniczne jest uzasadnione. 

• Niezastosowanie się do powyższych zaleceń skutku natychmiastową utratą gwarancji 

na materiały i prace. 

• W przypadku ogrzewania podłogowego producent dopuszcza instalację wyłącznie 

klejonych do podłoża podłóg FREVINI. 

• Przed montażem podłogi na ogrzewanej posadzce właściciel i instalator powinni 

ogrzać podłogę zgodnie z instrukcją FREVINI dotyczącą ogrzewania podłogowego. 

Więcej informacji o instalowaniu podłogi FREVINI w przypadku ogrzewania 

podłogowego jest dostępnych w instrukcjach montażu dostępnych na stronie 

www.frevinistudio.com 

 

 

Udzielona przez sprzedawcę i producenta gwarancja traci ważność w przypadku niezgłoszenia 

przez właściciela podłogi wady w ciągu 14 dni od jej wystąpienia. 

WAŻNE! Użytkownik powinien zapewnić, że osoby sprzątające zostały zapoznane z 

warunkami konserwacji i użytkowania lakierowanych podłóg FREVINI. 

Zapoznałem się z dołączoną instrukcją użytkowania i warunkami oraz warunkami gwarancji. 
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