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I. ODBIÓR: 
 

1. Odbiór posadzki odbywa się w pozycji, jakiej jest ona zwykle użytkowana (na stojąco lub  siedząco). 

2. Odbiór odbywa się w normalnych warunkach oświetleniowych panujących w danym  pomieszczeniu. 
 

II. UŻYTKOWANIE: 
 

Wybrali Państwo wysokiej, jakości ekologiczną deskę naturalną wykonaną ze skręcanych i prasowanych 

włókien bambusa, charakteryzującą się bardzo dużą wytrzymałością. Poza walorami estetycznymi i technicznymi 

deska bambusowa jest izolatorem akustycznym, dobrym regulatorem mikroklimatu i wilgotności powietrza, a 

także materiałem hipoalergicznym. Co ważne po przyklejeniu może być wielokrotnie odnawiany. Muszą państwo 

jednak mieć świadomość, że nawet tego typu podłogi, również zużywają się, dlatego poniżej przedstawimy kilka 

podstawowych zasad, które powinny być przestrzegane w celu wydłużenia jej żywotności: 
 

1. Podłoga użytkowana powinna być w warunkach zgodnych z idealnym komfortem klimatycznym dla 
człowieka: temperatura powietrza: 18 – 25°C, wilgotność powietrza: 45 – 65%. 

2. Wszelkie elementy wyposażenia mieszkania mające kontakt z podłogą muszą zostać wyposażone w 

odpowiednie samoprzylepne ochraniacze z filcu. W przypadku stosowania sprzętu na kółkach 

należy sprawdzić, z jakiego materiału wykonane są kółka — muszą być zgodne z norma DIN 68 131. 

 

Przed pierwszym wejściem i postawieniem mebli na podłodze zalecamy wykonanie pierwszej konserwacji podłogi. 
 

III. KONSERWACJA: 

 

CZYSZCZENIE NA MOKRO MOŻE PROWADZIĆ DO ZNISZCZENIA PODŁOGI!  

Mimo podwyższonej odporności na działanie wilgoci, z powierzchni podłogi należy niezwłocznie usunąć nadmiar 

wody. 

 

1. Pierwsze czyszczenie 
Przed jakimkolwiek użyciem środków czyszczących i konserwujących podłogę należy dokładnie 

odkurzyć. Następnie na podłogę bambusowa zalecamy zastosowanie BAUTEC WAX lub BAUTEC POLISH 

PLUS EWENTUALNIE równorzędne bez rozcieńczania – pierwsza konserwacja. Cienką warstwę środka 

(bez rozcieńczania z wodą) należy równomiernie nakładać czystą, niestrzępiąca się szmatką, płaskim 

mopem. W przypadku użycia BAUTEC WAX podłogi nie trzeba polerować, natomiast po użyciu BAUTEC 

POLISH PLUS należy wykonać polerowanie w celu uzyskania idealnego wygładu. Przed użyciem 

środków należy zapoznać się z karta techniczna produktów. 
 

2. Bieżące czyszczenie 
Zanieczyszczenia i kurz działają na podłogę podobnie jak papier ścierny, dlatego też należy je 

niezwłocznie usunąć. Jeżeli istnieje taka potrzeba, to również zmyć na wilgotno. Do tego celu może 

służyć preparat BAUTEC CLEAN lub równorzędny. Produkt rozcieńczamy z woda w proporcjach 50–100 

ml na 5 litrów wody. Nie wolno używać nierozcieńczonego BAUTEC CLEAN! Rozcieńczony preparat 

nanosimy czysta, niestrzępiąca się szmatka lub płaskim mopem. Produkt ten usuwa zanieczyszczenia 

nie naruszając ochronnej warstwy wosków. 
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3. Bieżąca pielęgnacja 

Podłogę zalecamy na bieżąco pielęgnować środkiem BAUTEC WAX lub równorzędnym 

antypoślizgowym, wg normy DIN 18032, rozcieńczonym z woda w proporcji 1:5–10. Rozcieńczony 
preparat nanosimy czystą, niestrzępiąca się szmatka lub płaskim mopem, dzięki czemu konserwujemy i 
czyścimy podłogę. 

 

4. Pierwsze, gruntowne czyszczenie 

Pierwsze czyszczenie ręczne lub maszynowe zalecamy wykonać, gdy na podłodze są widoczne 

zanieczyszczenia i mocno się trzymające cząsteczki kurzu, których nie można usunąć podczas bieżącego 

czyszczenia np. BAUTEC CLEAN lub równorzędnym. Również w przypadku tworzenia się osadu na 

podłodze w miejscach rzadko używanych zalecamy wykonanie gruntownego czyszczenia, najczęściej raz 

do roku. W tym celu można użyć rozcieńczonego BAUTEC INTENISVE w proporcji 1:5. Podłogę należy 

zmywać na wilgotno, unikać tworzenia się kałuż wody, które mogą spowodować pęcznienie podłogi. 

Nadmiar wody na podłodze należy natychmiast usunąć. Po wykonaniu gruntownego czyszczenia należy 

zastosować środek BAUTEC WAX antypoślizgowy w postaci koncentratu lub równorzędny. 

 

5. Gruntowne czyszczenie i odświeżanie podłogi olejowanej 

W celu czyszczenia podłogi olejowanej zalecamy użycie środka BAUTEC CLEAN, MYDŁA 

PIELEGNACYJNEGO lub EMULSJI PIELEGNACYJNEJ. Natomiast w celu odświeżenia podłogi olejowanej 

po uprzednim umyciu rekomendujemy użycie BAUTEC OLEJ PIELEGNACYJNY lub BAUTEC POLISH 

PLUS. 

Stosowanie się do powyższych zaleceń znacznie wydłuża żywotność podłóg bambusowych WILD-WOOD  

i zmniejsza ryzyko uszkodzenia podłogi, ale nie wyklucza go całkowicie. Ze względu na brak możliwości kontroli 

klimatu w trakcie użytkowania podłogi przez gwaranta, gwarancja obejmuje tylko naturalną „pracę” podłóg 

bambusowych WILD-WOOD wynikającą z naturalnych właściwości bambusa. 

Nie stosowanie się do „Warunków odbioru, użytkowania i konserwacji podłóg bambusowych Wild Wood” 

spowoduje utratę gwarancji! 

 

OŚWIADCZAM IŻ ZAPOZNAŁEM (AM) SIĘ Z WARUNKAMI ODBIORU, UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI 

PODŁÓG BAMBUSOWYCH WILD-WOOD. 
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