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Kedves Vásárló!
Engedje meg, hogy szívből gratuláljunk választásához, mellyel egy valódi időtálló és örök divatú termékhez
jutott. A természetes fából készült építési anyagok, díszítő és burkolóelemek hosszú éveken át kitartóan hálálják meg használójuk bizalmát és a gondoskodást, melyet ezen élő anyagnak szentelünk.
Annak reményében, hogy Ön évek távlatából visszatekintve is elégedett lesz döntésével engedje meg, hogy
– a parkettája installálásához kapott Fektetési útmutatóban leírtak betartásán túl – felhívjuk figyelmét néhány
apró figyelmességre, melyek ráfordításával parkettája az idő előrehaladtával sem veszít mindazon jellemzőiből, melyekkel újonnan szívünkbe lopta magát.
A parketta – alapanyagából és szerkezetéből adódóan – kiváló műszaki tulajdonságokkal rendelkezik, ám
néhány hatással szemben kevésbé ellenálló.
Elsősorban a túlzott nedvesség az, melyre a termék különösen érzékeny. Soha ne tegye ki tartósan magas
páraterhelésnek, illetve kerülje a folyadékokkal való közvetlen érintkezést. Amennyiben ez mégis bekövetkezik, mielőbb biztosítsa a parketta felületének szárazságát, valamint az alapos kiszellőzést.
Fokozott mechanikai hatásokra a termék felülete tartós esztétikai elváltozásra hajlamos lehet. Ne tegye ki
erős ütésnek, karcolásnak, illetve alkalmas alátétek nélküli nehéz tárgyak (pl.: bútorok) általi statikus terhelésnek. Görgős székek/asztalok használatakor alkalmazzon megfelelő alátéteket, valamint kerülje az intenzív
„pontszerű” terheléseket (pl.: hegyes cipősarok).
Tisztításkor kerülje az oldószeres, maró hatású vegyszereket, használjon parkettatisztításhoz ajánlott eszközöket.
Óvja parkettáját a túlzott közvetlen, vagy sugárzó hőhatástól, illetve fagyástól.
A faanyag természetes jellemzője az állandó mozgás (zsugorodás-dagadás), mely nedvesség-, valamint hőmérséklet-változás hatására különböző mértékű lehet. Bármely más fa építőanyaghoz hasonlóan a parketta
is együtt él és öregszik környezetével, melynek természetes velejárója a használata során létrejövő mikro-elmozdulások okozta időnkénti kisebb hanghatás. Megfelelő alátétek használatával, valamint a környezeti
hőmérséklet és páratartalom egyenletesen tartásával ez a jelenség csökkenthető, de teljesen nem kizárható.
Amennyiben a tartós használat mellett bekövetkező természetes kopás, vagy rendkívüli esemény hatására a
parketta felületét védő lakkréteg folytonossága megszakad, ajánlatos megújítani azt, mivel a szabadon lévő
faelemek ellenálló-képessége lényegesen elmarad a lakkozottakétól.
Amennyiben további kérdése merülne fel parkettája megfelelő használatát illetően, forduljon bizalommal kereskedőjéhez/kivitelezőjéhez, vagy kérjen segítséget szaküzletek képviselőitől.
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