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 ניקוי ותחזוקה,שימוש הוראות  -"JUNCKERS"רצפות פרקט  

 

 למשתמש
 

"  JUNCKERS"גושני מתוצרת  ,הינך מהלך עכשיו על רצפת עץ מלא. ברכותינו על הרצפה החדשה

 .שהינה רצפת עץ מלא מהאיכות הגבוהה ביותר הקיימת בשוק כיום, דנמרק

 

 הסקה ואוורור
 

 .ים בהם הוא מותקן/רה וללחות היחסית באזורוהוא יסתגל לטמפרטו, עץ הוא חומר חי

 .אחוזים כל הזמן 85 -ל 55הלחות היחסית אמורה להיות בין 

בתקופות אלו אפשר למתן את אחוזי הלחות . בתקופות של ירידת גשמים ממושכת הלחות יכולה לעלות

 . על ידי חימום מתון בשילוב עם אוורור יעיל החוצה

מוצעת שיטת ההסקה , ה ובאותו זמן לצמצם את חשבון האנרגיהכדי לקיים תנאים נאותים לרצפ

 :והאיוורור הבאה אשר הוכיחה עצמה היטב

 

 קיץ
 

                                                 .מיחזור אוויר לפי הצורך, שך היוםמינימום הכנסת אוויר טרי במ
 .אפשר להקטין את הלחות בעזרת הכנסת אוויר טרי בלילה

 

 ביב וסתיוא
 

במשך  10%עד  5%כלומר אוויר טרי בשיעור , נחוץ רק האיוורור הדרוש לקיים את טריות האוויר באולם

הסקה בדרך . בשאר היום יש למחזר את האוויר. שעות ביממה תוך התאמת המצב לפעילות באולם 8-6

 .כלל לא נחוצה

 

 חורף
 

 .הסקה לפי הצורך .כמו באביב ובסתיו  –איוורור 

חודשים הראשונים יתכן ויהיה צורך באיוורור בשיעור גבוה יותר במקצת תוך תוספת  24עד  18 במשך

 .הסקה מתונה כדי לייבש את שאריות הלחות בבנין
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זרם )שהאוורור יהיה החוצה , שבועות אנו ממליצים( 2-3)אם המקום אינו מאויש תקופות ארוכות 

 .רמת הלחות היחסית של הרצפה  כי זו הדרך הטובה ביותר לשמור על, (האוורור

עלולות להזיק , הנשארות על רצפה, כי שלוליות מים, כשיורד גשם, יש לשים לב לסגירת חלונות ודלתות

 .לרצפה

 

 (רצפות מצופות בלכה)ניקיון ותחזוקה 

 

 . או חול מפני השטח/שימוש בשואב אבק או סחבה יבשה להורדת אבק ו –שבועי /יומי

תוך שימוש בסחבה , כגון תמיסה של פתיתי סבון עם מים , ת הרצפה עם סבון עדיןיש לנקות א, לעיתים

 .סחוטה היטב 

 .כל שלולית מים הנמצאת על הרצפה יש לייבש מיידית , השימוש במים צריך להיות מינימלי: ח ש ו ב

 

 תחזוקה שוטפת 

אחרי ניקוי  JUNCKERS SYLVA POLISHיש צורך לתחזק אותה באופן שוטף עם , להגנת הרצפה

 . מדולל  SYLVA POLISH יש למרוח שכבה דקה של , הרצפה

זו יש למריחת תמיסה . ליטר מים 10 -ל SYLVA POLISH -ליטר מ 0.25לדילול משתמשים ביחס של 

ניתן לרעננן  (.שיאושר על ידנו, ניתן להשתמש בכל חומר פוליש אחר ) .להשתמש בסחבה סחוטה היטב

 .SYLVA FRESHי שימוש ב "הרצפה ע

תחזוקה  -מריחה חוזרת של לכה ניתן לבצע שיפוץ הכולל,לאחר מספר שנים של שימוש ובמידת הצורך 

 .כוללת גם חידוש שכבת הלכה להגנת הרצפה, JUNCKERSארוכת טווח של רצפת 

פני השטח צריכים להיות , (JUNCKERS TWO-COMPONENT ISO)לפני מריחת שכבת הלכה 

שומנים וחומרי פוליש חייבים להסיר בליטוש , שעווה, שאריות של לכה ישנה. נקיים ויבשים לחלוטין

 .בנייר זכוכית

 

 הסרת כתמים
 

 -אחרי הסרת הכתמים ולפני טיפול נוסף ב. כתמים וסימנים טריים קלים יותר להסרה מישנים

JUNCKERS SYLVA POLISH  ,יש לשטוף את  .שיאושר על ידנו, ר שומנים אחריאו חומר מס

 .תוך הקפדה על כמות מים מינימלית וייבושה המיידי, הרצפה עם מים נקיים וסחבה סחוטה היטב
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 צורת הסרה                       םכתמי
 

 .סבון עדיןחומר ניקוי על בסיס                 –קפה , יין, בירה, לימונדה, תה, שמנת, חלב, מיץ, פירות

 .ספירט לבן                  -זפת , סימני נעליים, משחת נעליים, שמן וגריז, שוקולד

 .אלכוהול               ליפסטיק                                               , כל סוגי הדיו 

 .מים קרים                 דם 

 

 :עומס מותר
 

 .נקודהג ל"ק 350: מירבי  עמוד נקודתי

 (.מ"מ 25X25או  2030Xמזערי של רגלית פלסטיק בגודל עם ' למשל רגלי שולחן וכו)

 .מ עומס מתגלגל"ס 20X20 -ל כדי להרחיב את שטח המגע " נעלים"טרמפולינות יש לצייד ב

 (.'מכוניות וכו, פיגומים, משאיות, טרמפולינות, למשל עגלות)

 

 :צמיגים מלאים

 מ"מ 50רוחב  מזערי             

 .ג לגלגל"ק 250מ      עומס מירבי "מ 100      קוטר מזערי 

   A SHORE  70קשיות מירבית        

 

 :   צמיגי אוויר 
 

 מ"מ 70רוחב מזערי         

 .ג לגלגל"ק 300מ      עומס מירבי "מ 130 קוטר מזערי 

 

כשהנך מתמרן . מגן על רצפהמתכת או חומר קשה אחר ללא כיסוי , לעולם אל תשתמש בגלגלי ניילון 

 .פעל בזהירות, משאות על פני הרצפה

למשל לוחות עץ לביד  –עומס בתחום הנסיעה -שים משטחים מחלקי. אם המשא כבד מן המוזכר לעיל

 "( .עומס שטח"ראה גם )
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  JUNCKERS  עץ של

עצים חדשים  .שהיערות יישארו במצב טוב, ויערנים מוכשרים מוודאים, עץ הוא מקור זמין בדנמרק

 .שהאזורים המיוערים מתרחבים בעקביות לאורך השנים , נטעים בהיקף כזה

 . MDFהמשמשים ללוחות , מיועד לשבבים, עץ שאינו מיועד לרצפות

 . JUNCKERSהשאריות משמשות את תחנת הכוח של 

JUNCKERS  דבר לא מבוזבז. מהעץ 100%צורכת. 

 

 .ורור  הוכנו בשיתוף עם המכון הדני לטכנולוגיההסקה ואו, ל העוסקות בניקוי"ההוראות הנ

 

 :לייעוץ ומידע נוסף ניתן לפנות לחברתנו

 04-8421701: '   טל

 04-8418245: 'פקס

 

 

       בכבוד   רב

 .מ.מגנלי ש, צרעה, טקניון –גלובל ישראל 

 מגנלי

   

 

 

 

 


