INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI POWIERZNI WEWNĘTRZNYCH – PODŁÓG,
SCHODÓW, MEBLI I DRZWI - WYKOŃCZONYCH PRODUKTAMI MARKI CIRANOVA
Informacje ogólne
Powierzchnie wewnętrzne wykończone produktami marki Ciranova charakteryzują się dużą
odpornością na zabrudzenia codziennego użytkowania.
Systemy Ciranova są opracowywane we własnych laboratoriach firmy, zawsze z zastosowaniem
najnowocześniejszych dostępnych aktualnie na rynku surowców i według najnowszych dostępnych
receptur.
Ciranova gwarantuje najwyższą jakość produktów w stosunku do każdego specyficznego rodzaju ich
zastosowania.
Produkty koloryzujące Ciranova są tworzone na bazie wody i naturalnych barwników, a także
posiadają certyfikat ECO, co potwierdza, że w pełni są naturalne i przyjazne środowisku.
W celu uzyskania jak najlepszego i najtrwalszego efektu, obowiązkowo należy poddawać
powierzchnię systematycznej pielęgnacji.
Ciranova posiada środki oraz kompletne systemy nie tylko do przygotowania i wykończenia drewna,
ale także do jego pielęgnacji.
Największym zagrożeniem dla podłóg / schodów olejowanych, lakierowanych czy woskowanych są
ziarna piasku, które pod naciskiem ciała ludzkiego i/lub przedmiotów powodują zarysowania.
W związku z powyższym kluczowe znaczenie w użytkowaniu powierzchni ma jej pielęgnacja.
Stosując środki ochrony uzupełniamy powłoki twardych wosków olejnych (hardwaxoil, hardwaxoil
magic), które w trakcie użytkowania ulegają wycieraniu.
Zalecenia pielęgnacji codziennej i okresowej:
1. Po naniesieniu powłok Ciranova, do momentu uzyskania pełnego utwardzenia tj. przez okres ok.
14 dni nie należy przykrywać podłogi dywanem lub folią polietylenową.
W przypadku, gdy jednak zajdzie potrzeba to należy przykryć powierzchnię tekturą falistą.
2. W celu właściwego utwardzenia się powłoki należy zapewnić możliwość dobrej wentylacji
pomieszczenia (produkt utwardza się poprzez oksydację z tlenem)
3. Przed upływem 14 dni od naniesienia powłok nie należy myć powierzchni na mokro (nawet
czystą wodą), a także konserwować
4. Ostrożne użytkowanie powierzchni (chodzenie w miękkim obuwiu) możliwe jest po upływie 24 h
od nałożenia warstwy, ale należy pamiętać że intensywne użytkowanie tj. przesuwanie mebli czy
chodzenie w twardym obuwiu zalecane jest dopiero po upływie okresu pełnego utwardzenia tj.
14 dni
5. Należy pamiętać, aby zabezpieczać meble systemem podkładek filcowych, a w przypadku foteli/
krzeseł z kółkami używać specjalistycznych mat ochronnych.
6. Zaleca się zastosowanie systemu zbierania brudu (wycieraczki np. przed wejściem i po wejściu
do obiektu, domu).
Należycie zaprojektowany system wycieraczek powinien zawierać 3 strefy czyszczenia: zgrubną,
pośrednią i osuszającą. W użytku publicznym system zbierania brudu powinien wynosić
minimum 2,5 metra bieżącego ciągu czyszczącego.
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7.

Piasek i kurz należy usuwać z powierzchni na bieżąco (przy użyciu odkurzacza, mopa, ściereczki
czy miękkiej miotły).
8. Pielęgnacja podłóg olejowanych:
- Flooring Soap – mydło do podłóg marki Ciranova (wg. zaleceń producenta) - do codziennego
mycia powierzchni
- Intensive Cleaner – środek intensywnie czyszczący marki Ciranova (wg. zaleceń producenta) –
do usuwania silnych, miejscowych zabrudzeń powierzchni
- Maintenance Oil Ciranova (wg. zaleceń producenta) – olej pielęgnacyjny do okresowego
stosowania (przynajmniej raz w roku)
- Oil Refresh – olej odświeżający w sprayu do miejscowego odświeżenia i pielęgnacji powierzchni
Podłogę należy myć wyłącznie wilgotnym mopem, a nadmiar wody usuwać suchą ściereczką.
9. Pielęgnacja podłóg lakierowanych:
- Hard Floor Fresh (wg. zaleceń producenta) - do codziennego mycia powierzchni
- Hard Floor Cleaner (wg. zaleceń producenta) – do usuwania silnych, miejscowych zabrudzeń
powierzchni i/lub starej powłoki lakieru
- Hard Floor Polish (wg. zaleceń producenta) – do zmatowionej powłoki lakierowanej
- Polish Renovator (wg. zaleceń producenta) - do czyszczenia i pielęgnacji starych powłok
lakierowanych
10. W czasie prac remontowych należy zabezpieczać podłogę przed zniszczeniem (np. tekturą
falistą)
11. W przypadku głębokich uszkodzeń powłok twardego wosku olejnego Ciranova należy delikatnie
zeszlifować ją papierem o granulacji 120, a następnie odpylić i nanieść (np. ściereczką) we
właściwej ilości wosk twardy olejny / lakier adekwatny do tego wcześniej naniesionego.
Każdy dystrybutor zobligowany jest do wydania klientowi niniejszej instrukcji użytkowania wraz z
realizacją sprzedaży produktów Ciranova.
Powyższy dokument należy podpisać w dwóch egzemplarzach (jedną z podpisanych kopii powinien
posiadać dystrybutor Ciranova).
Dokumenty te są podstawą do rozpatrywania wszelkich reklamacji produktów przeznaczonych do
pomieszczeń wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni intensywnie użytkowanych
tj. podłogi czy schody (przeznaczonych zarówno na użytek domowy jak i publiczny).
Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się bezpośrednio ze sprzedawcą lub odwiedzając
stronę www.ciranova.pl.
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SYSTEMY PIELĘGNACJI PODŁÓG LAKIEROWANYCH:
1. Intensywne czyszczenie + regeneracja: HARD FLOOR CLEANER* + HARD
FLOOR POLISH**
2. Czyszczenie + regeneracja: HARD FLOOR FRESH*** + HARD FLOOR
POLISH**
3. Codzienne czyszczenie: HARD FLOOR FRESH***
PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH WYKOŃCZONYCH
LAKIERAMI CIRANOVA
PIELĘGNACJA CODZIENNA / MYCIE:

HARD FLOOR FRESH
Hard Floor Fresh jest wodorozcieńczalnym środkiem do codziennej pielęgnacji
drewnianych podłóg lakierowanych.
Dzięki zastosowaniu Hard Floor Fresh podłoga jest czysta, świeża i higieniczna za
jednym pociągnięciem mopa.
Sposób użycia:
Przed przystąpieniem do prac pielęgnacyjnych należy odkurzyć lub zamieść
podłogę/ schody miotłą.
Aplikacja: 1 nakrętka na 1 litr wody ciepłej wody
Powierzchnię należy czyścić ścierką lub mopem.
Należy pamiętać, aby podłoga nie była zalewana, a jedynie przecierana wilgotną
ścierką/ mopem.
Czas schnięcia: po 15-30 min powierzchnię można już użytkować, ale w przypadku kontynuacji
pielęgnacji poprzez użycie Hard Floor Polish należy odczekać ok 2-3 h.
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USUWANIE SILNYCH ZABRUDZEŃ I STAREJ POWŁOKI LAKIERU / PIELĘGNACJA:

HARD FLOOR CLEANER
Hard Floor Cleaner jest koncentratem intensywnie czyszczącym drewniane
podłogi i parkiety, przyjazny dla środowiska. Idealny do usuwania silnych
zabrudzeń i starej powłoki lakieru.
Sposób użycia:
Przed przystąpieniem do prac pielęgnacyjnych należy odkurzyć lub zamieść
podłogę/ schody miotłą.
Aplikacja: 1 nakrętkę Hard Floor Cleaner należy rozcieńczyć w 1 litrze letniej
wody i dobrze wymieszać.
Powierzchnię należy czyścić miękką szczotką do szorowania, a następnie
używając mopa dobrze zmyć (przynajmniej dwukrotnie) czystą wodą.
Uwaga: pozostaw roztwór na 5 do 10 min., nie pozwól by wysechł. W tym czasie
należy wycierać kurz i rozpuszczony lakier czyszcząc powierzchnię czystym
mopem.
Należy pamiętać, aby podłoga nie była zalewana, a jedynie przecierana wilgotną
ścierką/ mopem.
Czas schnięcia: pozostaw produkt na kilka minut, nie pozwól aby wysechł!
Do regularnego stosowania zaleca się Hard Floor Fresh, a w przypadku zmatowienia się powłoki
należy użyć Hard Floor Polish.
Przed zastosowaniem Hard Floor Polish lub Unicare X-Matt należy odczekać ok 2-3h.
Wydajność: 30-40 m2 / l
RENOWACJA I PIELĘGNACJA:

HARD FLOOR POLISH
Hard Floor Polish to wodorozcieńczalny, ekologiczny i odświeżający płyn
ochronny do podłóg lakierowanych.
Produkt nadaje się do wszystkich rodzajów powierzchni lakierowanych. Chroni
przed ścieraniem.
W przypadku świeżo polakierowanych podłóg należy odczekać 14 dni przed
nałożeniem Hard Floor Polish.
Sposób użycia:
Przed przystąpieniem do prac pielęgnacyjnych należy odkurzyć lub zamieść
podłogę/ schody miotłą.
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Aplikacja: nanieść niewielką ilość Hard Floor Polish bezpośrednio na podłogę.
Następnie równomiernie, za pomocą czystego mopa lub niepuszystej ścierki, rozprowadzić preparat
po powierzchni wzdłuż słojów drewna. Preparat należy stosować na całą powierzchnię, w
przeciwnym razie mogą powstać różnice w połysku.
Do regularnego stosowania zaleca się Hard Floor Fresh. W przypadku powtórnego zmatowienia się
powłoki należy ponownie użyć Hard Floor Polish.
Jeśli Hard Floor Polish został już wielokrotnie zastosowany (więcej niż 5-10 razy) to zaleca się
usunięcie starej powłoki lakieru Hard Floor Cleaner i ponowne jej wykończenie lakierem i pielęgnację.
Czas schnięcia: 1-2 h w temperaturze pokojowej
Wydajność: +/- 80 m2 / litr

RENOWACJA I PIELĘGNACJA POWŁOK LAKIEROWANYCH:

POLISH RENOVATOR
Polish Renovator stworzony na bazie olejów silikonowych jest produktem
przeznaczonym do czyszczenia i pielęgnacji starych powłok lakierowanych. Dzięki
zastosowaniu Polish Renovator powierzchnia staje się twarda i trwała, odporna
na wodę i jeszcze piękniejsza, a także uzyskuje właściwości antypoślizgowe.
Produkt przeznaczony także do pielęgnacji powierzchni z marmuru, brązu i
glazury.
Stosowanie preparatu nie wymaga specjalnych przygotowań. Polish Renovator
należy nakładać równomiernie ściereczką na powierzchnię, a po jego
wyschnięciu energicznie wytrzeć ściereczką do uzyskania wysokiego połysku.
Czas schnięcia: 30 min. w temperaturze pokojowej
Wydajność: +/- 10 m2 / litr
Jeśli zajdzie potrzeba, nałóż kolejne warstwy.

Wszystkie filmy instruktażowe dot. aplikacji preparatów do pielęgnacji są dostępne na stronie
www.ciranova.pl
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