YOUR STYLE. YOUR FLOOR.

Live Natural
Live Satin
Live Matt
Live Pure

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

podlah z tvrdého dřeva značky BOEN
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ČIŠTĚNÍ PODLAH Z TVRDÉHO
DŘEVA BOEN A PÉČE O NĚ
.
Gratulujeme
vám. Vybrali jste si vícevrstvou podlahu z tvrdého

dřeva značky BOEN, čímž jste se rozhodli pro kvalitní provedení
v tom nejpravějším slova smyslu!
CHOVEJTE SE K VAŠÍ PODLAZE Z
TVRDÉHO DŘEVA PŘÍVĚTIVĚ
Vyplatí se vám to na celý život. Vysoce kvalitní izolované
nebo naolejované podlahy z tvrdého dřeva optimálně
chrání podlahu před prachem a nečistotami a péče o ně
je snadná.
Nicméně, v závislosti na tom, jaká zátěž působí směrem
dolu, je tvrdé dřevo vystaveno přirozenému opotřebení.
Také na podlahách z tvrdého dřeva a na vysoce
kvalitních povrchových úpravách se za dlouhý čas objeví
známky používání. Proto doporučujeme preventivní
opatření a pravidelnou péči.

Abyste zabránili zbytečným poškrábáním, měly by být
pod veškerým nábytkem, zejména pod stoly a židlemi,
používány plstěné podložky. U kolečkových židlí se
doporučuje použít vhodnou podložku. Ve vstupních
prostorách by měly být umístěny dveřní rohože a
běhouny, protože špína a písek mohou fungovat jako
brusný papír. Ve velmi frekventovaných prostorách by
měly být umístěny větší zóny pro čištění a lapání
nečistot.

TIPY PRO
KRÁSNOU PODL AHU
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1. Stop špíně na schodech přede dveřmi
Používejte u vchodu rohožku. Doporučujeme vám vyzout si
boty u vchodu.
2. Zabraňte tvorbě odřenin a škrábanců
Plstěné podložky pod stůl a nohy židlí zabraňují poškrábání.
3. Udržujte podlahu čistou
Pravidelně vysávejte prach Veškerá vlhkost by měla být okamžitě
vytřena, aby nedošlo k jejímu prosáknutí do dřeva.

PODLAHY Z TVRDÉHO
DŘEVA A KLIMA VAŠEHO POKOJE
Dřevo je přírodním hydroskopickým materiálem, který je
schopen absorbovat a uvolňovat vlhkost. Hladina vlhkosti
dřeva se stále přizpůsobuje odpovídajícímu prostředí
(pokojová teplota, a především vlhkost v pokoji). V obytných
prostorách se pokojové klima pohybuje v teplotách mezi
18°C až 28 °C a relativní vlhkost se pohybuje mezi 30% až
65%. Dvou a třívrstvé podlahové krytiny z tvrdého dřeva od
společnosti BOEN jsou ideálním řešením pro tyto klimatické
podmínky. Pro široká prkna od společnosti BOEN
doporučujeme pokojovou vlhkost mezi 40% až 65% za
stejných teplot prostředí.
Změny vlhkosti v místnosti vlivem střídání ročních období
znamenají, že se podlahy z tvrdého dřeva, jako všechny
dřevěné výrobky, mohou deformovat.
Pokud je vlhkost místnosti např. v zimních měsících příliš
nízká, ovlivňuje to nejen osobní pohodu, ale může to také
vést k deformaci (vyduté / vypouklé prohnutí) a tvorbě mezer
ve spojích podlahy z tvrdého dřeva. Abyste zabránili účinkům
příliš nízké vlhkosti, doporučujeme použít zvlhčovač.

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
Podlahy z tvrdého dřeva a podlahové vytápění – jdou vůbec
dohromady? Zkušenosti říkají, že ano a může to mít dokonce
své výhody. Pokojové klima pro podlahové vytápění je
většinou stabilnější než u pokojů s radiátory. Tepelná
rezistence podlah z tvrdého dřeva je nízká, což znamená, že
přenos tepla není téměř omezen.
Podlahy z tvrdého dřeva umístěné na podlahovém vytápění
jsou také efektivní, co se týče nákladů. Musíme vzít v úvahu,
že druhy dřeva jako buk, javor a jatoba jsou náchylnější ke
tvorbě mezer než např. dub. Je proto důležité zajistit
dosažení správného pokojového klima. Doporučujeme, aby
podlahy z tvrdého dřeva byly trvale udržovány na
podlahovém topení. To znamená, že pod nohama budete
mít trvale stabilní podlahu.
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LIVE NATURAL
Live Natural je povrchová úprava připravená k použití a obsahující oleje,
stejně jako přirozeně se vyskytující vosky. Hluboká penetrace oleje do dřeva je zajištěna dvojnásobnou aplikací, která propůjčuje podlaze vysokou
ochranu.

POČÁTEČNÍ PÉČE

ÚDRŽBA

Doporučujeme vám použít BOEN Oil Freshen Up v
okamžiku, kdy poprvé používáte podlahu. Naneste
neředěné množství netřepivým hadříkem na podlahu.
Jedno plné víčko vystačí přibližně na 4 čtvereční metry.
Nechte povrch uschnout a poté jej naleštěte.

ВNaneste čas od času na vaši naolejovanou podlahu z
tvrdého dřeva přípravek BOEN Oil Freshen Up; to platí
zejména pro podlahy, které jsou silně namáhány a jsou
často čištěny. Tento přípravek pro péči učiní naolejované
povrchy robustními a poničené povrchy znovu nabudou
hedvábného matného přírodního lesku.
Před použitím by měla být podlaha suchá a bez nečistot.
Přípravek Oil Freshen Up nanášejte netřepivým hadříkem.
Jedno plné víčko postačí na přibližně 4 čtvereční metry
podlahy.
Nechte povrch uschnout a poté jej naleštěte.

ČIŠTĚNÍ
Denní čištění by mělo být prováděno nasucho pomocí
smetáku nebo vysavače. Pro pravidelné čištění pomocí
mopu nalijte 3 plná víčka BOEN podlahového mýdla do 5
litrů vody a vyčistěte podlahu vlhkým mopem. Pro
špinavější podlahy může být dávka zvýšena (2 plná víčka
na 1 l vody).

Jak často by měl být tento produkt používán?
> Pro podlahy vystavené nízkému zatížení, např. v 		
ložnicích a obývacích pokojích: cca. 1–2 krát za rok.
> Pro podlahy vystavené střednímu zatížení, např. na
chodbách nebo v kancelářích, kde se pohybuje hodně
lidí: přibližně jednou za měsíc v závislosti na
frekvenci používání.

LIVE
NATURAL
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INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN

OBCHODNÍ MAJETEK

Pro intenzivní čištění velmi špinavých podlah použijte
přípravek BOEN Floor Soap ve vyšším směšovacím
poměru (max. 1:1). Důkladně očistěte podlahu pomocí
koncentrovaného roztoku mýdla a poté ji vyčistěte čistou
vodou, abyste z povrchu odstranili zbytky nečistot a
mýdla. Jakmile vaše podlaha zcela uschne, natřete ji
přípravkem BOEN Natural Oil.

Jsou-li používány podlahy ve vysoce frekventovaných
prostorách jako například v restauracích, na schodištích,
v obchodních domech a ve vstupních halách hotelů, je
důležité chránit naolejovaný povrch podlahy z tvrdého
dřeva okamžitě po jejím položení dodatečným
nanesením přípravku BOEN Natural Oil. Vzhledem k
množství zátěže, které je podlaha vystavená, je nutné
opětovné ošetření olejem zejména vysoce zatížených
míst.

Pro odstranění hlubších skvrn anebo škrábanců vám
nabízíme sadu pro opravy.
Důležité upozornění
Vidíte-li známky opotřebení, doporučujeme vám ošetřit je
co nejdříve pomocí přípravku BOEN Natural Oil pro
dlouhodobou ochranu nedotčeného povrchu. Nejdříve
ovšem pořádně vyčistěte podlahu tak, jak je uvedeno
výše.
Náš tip: zajistěte pravidelné prohlídky s vaším
pokladačem podlahy z tvrdého dřeva.

Přípravek BOEN Natural Oil by měl být lehce nanášen
pomocí nanášecího válečku s mikrovláknem BOEN nebo
kartáčem na podlahu BOEN, dokud nebude rovnoměrně
rozprostřen. Měli byste nanést maximálně 30–40 ml na
čtv. metr. Navíc by podlaha měla být intenzivně čištěna
jednou nebo dvakrát do roka a poté ošetřena přípravkem
BOEN Natural Oil (jak je popsáno výše).
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LIVE SATIN
Tento přípravek pro úpravu povrchu s hedvábným
leskem pro použití v těžce zatížených místech s
velkou mírou opotřebení znatelně snižuje nároky
na péči a zvyšuje trvanlivost parketové podlahy.

ČIŠTĚNÍ
Denní čištění by mělo být prováděno nasucho pomocí
smetáku nebo vysavače. Pro pravidelné čištění pomocí
mopu nalijte 25 ml přípravku BOEN Floor Soap
do 5 l vody a vyčistěte podlahu vlhkým mopem. Pro
špinavější podlahy může být dávka zvýšena (2 plná víčka
na 1 l vody).
Silnější zašpinění jako například mastné skvrny nebo
otisky podpatků mohou být odstraněna pečlivým
čištěním. Ideálním produktem pro tento účel je přípravek
BOEN Remover (leštidlo pro odstranění nečistot). Po
použití tohoto přípravku ošetřete podlahu přípravkem
BOEN Refresher.
ÚDRŽBA
Pro pravidelné čištění lakovaných podlah z tvrdého dřeva
a dřevěných podlah používejte přípravek BOEN Refresher.
Obnovuje starou a matnou barvu, chrání ji a dodává jí
hedvábně matný lesk odpuzující nečistoty.

Před použitím tohoto výrobku by měla být vaše podlaha
čistá a bez lesku, vosku a nečistot. Aplikujte tenkou a
rovnou vrstvu přípravku BOEN Refresher houbičkou nebo
hadříkem a nechte ji uschnout. Pouze poté můžete
postavit nábytek a rohožky zpět na své místo. Přípravek
BOEN Refresher je také výborný na odstraňování skvrn.
Jak často byste měli používat tento produkt?
> Pro podlahy podléhající nízkému zatížení, např. v
ložnicích a obývacích pokojích: přibližně
jednou za rok.
> U podlah vystavených střednímu zatížení, např. na
chodbách nebo v kancelářích, kde se pohybuje
hodně lidí: přibližně jednou za měsíc v závislosti na
frekvenci používání.

LIVE
SATIN

INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN
> Odolné skvrny (víno, ovoce, bobule, džus, smetana,
nealkoholické nápoje, pivo, káva, čaj) se nejlépe
odstraňují čistícím prostředkem pro domácnost.
> Nečistoty, jako je leštička na boty, otisk gumové
patky, dehet, asfalt, olej, tuk a čokoláda, je možné
odstranit pomocí čistého lihu (malé množství
asi 0,02 cl).
> Inkoust, rtěnka, tuha, inkoust do tiskárny a
inkoustové pásky lze odstranit pomocí lihu (malé 		
množství, cca. 0,02 cl).
> Skvrny od krve jsou nejlépe odstranitelné pomocí 		
studené vody.
Důležité upozornění.
U izolovaných podlah z tvrdého dřeva: když vidíte jasné
známky opotřebení na podlahách z tvrdého dřeva
vystavených těžkému zatížení, doporučujeme vám je
obrousit a opatřit novou izolací pro uchování nedotčeného
povrchu po dlouhou dobu.
Náš tip: zajistěte pravidelné prohlídky s vaším
pokladačem podlahy z tvrdého dřeva.

OBCHODNÍ MAJETEK
Když se podlahy používají ve velmi frekventovaných
oblastech, jako jsou restaurace, schody, obchodní domy
a vstupní prostory hotelů, doporučuje se týdenní čištění.
Pokud je podlaha extrémně opotřebená, doporučuje se ji
obrousit a opatřit novou izolací.
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LIVE MATT
Tato šestivrstvá povrchová izolace Live Matt s velmi nízkou
hladinou lesku způsobuje, že povrch po jejím nanesení vypadá jako „naolejovaný“. Přirozený vzhled kombinovaný s
výhodami povrchové úpravy odolné proti poškrábání.

ČIŠTĚNÍ

ÚDRŽBA

Denní čištění by mělo být prováděno nasucho pomocí
smetáku nebo vysavače. Stíráte-li svou podlahu mopem,
použijte přípravek BOEN Cleaner (poměr: 25 ml na
každých 5 l vody) a vyčistěte podlahu vlhkým mopem. U
silnější špíny zvyšte dávkování (50 ml na každých 5 l
vody).

Přípravek BOEN Polish Matt byl vyvinut speciálně pro
pravidelné čištění lakovaných podlah z tvrdého dřeva a
dřevěných podlah. Obnovuje starou a matnou barvu,
chrání ji a dodává jí hedvábně matný lesk odpuzující
nečistoty.

Silnější zašpinění jako například mastné skvrny nebo
otisky podpatků mohou být odstraněna pečlivým
čištěním. Ideálním produktem pro tento účel je přípravek
BOEN Remover (leštidlo pro odstranění nečistot). Po
použití tohoto přípravku ošetřete podlahu přípravkem
BOEN Refresher.

Před použitím tohoto výrobku by měla být vaše podlaha
čistá a bez lesku, vosku a nečistot. Aplikujte tenkou a
rovnou vrstvu přípravku BOEN Polish Matt houbičkou
nebo hadříkem a nechte ji uschnout. Teprve potom byste
měli položit nábytek a koberce zpět na místo. Přípravek
BOEN Polish Matt je také výborný na odstraňování skvrn.
Jak často byste měli používat tento produkt?
> Pro podlahy podléhající nízkému zatížení, např. v 		
ložnicích a obývacích pokojích: přibližně jednou za 		
rok.
> U podlah vystavených střednímu zatížení, např. na 		
chodbách nebo v kancelářích, kde se pohybuje hodně
lidí: přibližně jednou za měsíc v závislosti na 		
frekvenci používání.

LIVE
MATT

INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN
> Odolné skvrny (víno, ovoce, bobule, džus, smetana, 		
nealkoholické nápoje, pivo, káva, čaj) se nejlépe 		
odstraňují čistícím prostředkem pro domácnost.
> Nečistoty, jako je leštička na boty, otisk gumové patky,
dehet, asfalt, olej, tuk a čokoláda, je možné odstranit
pomocí čistého lihu (malé množství asi 0,02 cl).
> Inkoust, rtěnka, tuha, inkoust do tiskárny a inkoustové
pásky lze odstranit pomocí lihu (malé množství, 		
přibližně 0,02 cl).
> Skvrny od krve jsou nejlépe odstranitelné pomocí 		
studené vody.
Důležité upozornění.
U izolovaných podlah z tvrdého dřeva: když vidíte jasné
známky opotřebení na podlahách z tvrdého dřeva
vystavených těžkému zatížení, doporučujeme vám je
obrousit a opatřit novou izolací pro uchování nedotčeného
povrchu po dlouhou dobu.
Náš tip: zajistěte pravidelné prohlídky s vaším
pokladačem podlahy z tvrdého dřeva.

OBCHODNÍ MAJETEK
Když jsou podlahy používány ve velmi frekventovaných
oblastech, jako jsou restaurace, schody, obchodní domy
a vstupní prostory hotelů, doporučuje se týdenní čištění.
Pokud je podlaha extrémně opotřebená, doporučuje se ji
obrousit a opatřit novou izolací.
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LIVE PURE
Podlaha z tvrdého dřeva s úpravou povrchu Live Pure budí
dojem čerstvě nařezaného dřeva ve své přirozené podstatě.
Povrch vypadá přírodně světle a uchovává přirozenost dřeva
– a současně je vysoce odolný.

INOVACE

ČIŠTĚNÍ

Nejnovější technologie povrchové úpravy používané v
aplikaci Live Pure poskytují podlaze přirozený vzhled
nezpracovaného dřeva a zároveň poskytují extrémní
odolnost proti prachu, nečistotám a kapalinám. Nabízí
také vyšší UV stabilitu než tradiční nátěry a oleje. To
znamená, že po jeho nanesení a během používání není
nutná žádná další povrchová úprava nebo péče o povrch.

Pro každodenní čištění od prachu a špíny doporučujeme
použít smeták nebo vysavač. Stíráte-li svou podlahu
mopem, použijte přípravek BOEN Cleaner (poměr: 25 ml
na každých 5 l vody) a vyčistěte podlahu vlhkým mopem.
U špinavějších podlah zvyšte dávkování (50 ml na 5 l
vody).
Silnější zašpinění jako například mastné skvrny nebo
otisky podpatků mohou být odstraněny pečlivým čištěním.
Ideálním produktem pro tento účel je přípravek BOEN
Remover.

LIVE
PURE

INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN
> Odolné skvrny (víno, ovoce, plody, šťávy, zmrzlina, 		
nealkoholické nápoje, pivo, káva, čaj) jsou nejlépe 		
odstranitelné pomocí čističe pro domácnost..
> Nečistoty, jako je leštička na boty, otisk gumové patky,
dehet, asfalt, olej, tuk a čokoláda, je možné odstranit
pomocí čistého lihu (malé množství asi 0,02 cl).
> Inkoust, rtěnka, tuha, inkoust do tiskárny a inkoustové
pásky lze odstranit pomocí lihu (malé množství, 		
přibližně 0,02 cl)..
> Skvrny od krve jsou nejlépe odstranitelné pomocí 		
studené vody.

OBCHODNÍ VLASTNICTVÍ
Když jsou podlahy používány ve velmi frekventovaných
oblastech, jako jsou restaurace, schody, obchodní domy a
vstupní prostory hotelů, doporučuje se týdenní čištění.
Intenzivní čištění by mělo být prováděno několikrát za rok.
Pokud je podlaha extrémně opotřebená, doporučuje se ji
obrousit a opatřit novou izolací.
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A PRVNÍ POHLED
ČIŠTĚNÍ

POČÁTEČNÍ PÉČE

DENNÍ ČIŠTĚNÍ

PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ

Smeták / vysavač

BOEN Cleaner 1: 200

Smeták / vysavač

BOEN Cleaner 1: 200

Smeták / vysavač

BOEN Cleaner 1: 200

Smeták / vysavač

Přípravek Floor Soap 1: 200

LIVE SATIN

LIVE MATT

LIVE PURE

LIVE NATURAL
Jako dodatečná ochrana je
doporučen přípravek Oil Freshen Up

Další informace o použití naleznete na štítcích příslušných čisticích materiálů.
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ÚDRŽBA

např. ložnice a obývací pokoje

STŘEDNÍ ZATÍŽENÍ

např. na chodbách
nebo v kancelářích, kde se
pohybují lidé

INTENZIVNÍ
ČIŠTĚNÍ A
ÚDRŽBA, JE-LI
TO NUTNÉ

např. restaurace, obchodní domy,
vstupní vestibuly
a schodiště

Přípravek BOEN Refresher cca.
1-2 x ročně

Přípravek BOEN Refresher cca. 2
x ročně

Přípravky Remover +
Refresher

Nanášejte produkt pro péči jednou za
týden, v případě opotřebení povrchu jej
obruste a opatřete novou izolací

Přípravek Polish Matt cca. 1-2 x
ročně

Přípravek Polish Matt cca. 2 x
ročně

Přípravky Remover +
Polish Matt

Nanášejte produkt pro péči jednou za
týden, v případě opotřebení povrchu jej
obruste a opatřete novou izolací

Není požadováno

Není požadováno

Přípravek Remover

V případě opotřebení povrchu jej obruste
a opatřete novou izolací

Přípravek Oil Freshen Up cca. 1
x měsíčně

Přípravek Floor Soap
maximálně v poměru
1:1 Znovu ošetřete
olejem pomocí přípravku
BOEN Natural Oil*

NÍZKÉ ZATÍŽENÍ

Přípravek Oil Freshen Up cca.
1-2 x ročně

OBCHODNÍ SEKTOR

Počáteční péče Přípravek BOEN Natural
Oil.
Znovu ošetřete olejem: Přípravek BOEN
Natural Oil.
Intenzivní čištění: 1–2 x ročně

*U výrobků, které používají barvivo, je nutné zabránit zředění pigmentů.							
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YOUR STYLE. YOUR FLOOR.
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