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Sygnatura: ZP-068/2017   
                                                                                     Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

 

I. Instrukcja konserwacji, utrzymywania i pielęgnacji sportowych podłóg  

z nawierzchniami drewnianymi. 

 

Podłogi parkietowe są bardzo trwałe i łatwe w pielęgnacji. W czasie eksploatacji należy 

przestrzegać następujących zasad: 

a) zabezpieczenie podłogi przed rozpoczęciem użytkowania i pielęgnacja bieżąca 

Kurz i drobne zanieczyszczenia należy usunąć przy pomocy mopa do zamiatania lub 

miotły z miękkim włosem lub odkurzacza z końcówką szczotkową.  Dodatkowo należy 

podłogę przetrzeć lekko wilgotną (nie mokrą!) miękką ścierką. 

Podłogę należy zabezpieczać środkiem konserwującym do parkietów. Do konserwacji  

i bieżącej pielęgnacji podłogi należy stosować środki zalecane przez producenta lakieru, gdyż 

w przeciwnym wypadku zamawiający utraci gwarancję na podłogi. Wymagania 

zamawiającego spełni środek Bona Sportive Cleaner do podłóg drewnianych firmy Bona.  

Do konserwacji podłogi drewnianej nie wolno używać żadnych szorstkich środków 

czyszczących. Zamawiający utraci gwarancję i rękojmię w przypadku zastosowania innych 

środków niż powyżej wymieniony. 

 

b) pielęgnacja okresowa 

Pielęgnację okresową przeprowadza się zgodnie z instrukcją dla danego rodzaju środka 

pielęgnacyjnego. Podłogę należy w czasie przeprowadzenia innych robót remontowych i 

budowlanych zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi warstwą papieru falistego  

lub warstwą z płyty pilśniowej twardej. W celu ochrony przed czynnikami zewnętrznymi, 

takimi jak piasek i kurz należy położyć warstwę folii budowlanej i jej łączenie zakleić taśmą. 

Nie stosowanie się do zasad pielęgnacji parkietu lakierowanego powoduje nadmierne zużycie 

warstwy lakierniczej parkietu podczas użytkowania parkietu. 

UWAGA! Do prac porządkowych i pielęgnacyjnych nie wolno używać mokrych ścierek, 

tylko lekko wilgotne. 
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II. Warunki otoczenia i użytkowania podłóg parkietowych w okresie eksploatacji. 

 

Drewno jest naturalnym materiałem, który wymaga odpowiednich warunków otoczenia  

w okresie użytkowania. 

Parkiet w czasie użytkowania ma wilgotność 9 ± 2%, aby nie następowały nadmierne 

skurcze oraz pęcznienie parkietu w pomieszczeniu powinny być utrzymane w czasie 

użytkowania następujące warunki: 

- wilgotność powietrza 45-65 %, 

- temperatura 18 – 22 ‘C, 

Wszelkie powstałe nadmierne skurcze (zsychanie) bądź pęcznienia parkietu (łódki)  

w przypadku nie przestrzegania ww. parametrów tj. temperatury, wilgotności nie będą 

respektowane przez wykonawcę za przedmiot reklamacji, gwarancji, naprawy. 

Odpowiedzialność za powstałe wady parkietu w wyniku nie przestrzegania jasno określonych 

warunków, nie będzie spoczywać po stronie wykonawcy. 

W celu kontroli w/w parametrów powietrza zaleca się używanie w pomieszczeniu 

odpowiednich urządzeń do pomiarów wilgotności i temperatury (termometr, higrometr). 

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych parkietu tj. wgłębień od butów typu 

szpilki, od uderzeń ciężkich przedmiotów, od krzeseł, kółek itp., uszkodzeń będących 

następstwem zalania podłogi oraz zarysowań lakieru od ostrych przedmiotów. 

 

III. Warunki autoryzowanej gwarancji podłogi sportowej. 

 

1. Podłoga sportowa z drewna litego dębowego jako produkt 100 % naturalny  

     i higroskopijny reaguje na zmieniające się warunki otoczenia. Dlatego też może się   

     charakteryzować zmianą wymiaru i kształtu klepek w efekcie powodować powstawanie  

     szczelin i pęknięć gdy wilgotność jest za niska lub wyłódkowaniem  gdy wilgotność jest za  

     wysoka w dłuższym okresie czasu. 

2. Do czyszczenia zabrudzonych miejsc stosować środki wskazane przez układającego   

     podłogę sportową. 

3. Co trzy miesiące odbywają się autoryzowane przeglądy gwarancyjne powierzchni podłogi  

     sportowej jak i badanie akustyczne oraz nakładanie maszynowo środka konserwującego  

     powierzchnię lakierowaną mające na celu likwidację mikro rys oraz przematowień  

     powstających podczas użytkowania nawierzchni. Wszystkie czynności maszynowe oraz  

     środki konserwujące są płatne do uzgodnienia z użytkownikiem obiektu bądź operatorem. 
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4. Zabronione jest codzienne czyszczenie powierzchni parkietu maszynami czyszczącymi z  

    automatycznym dozowaniem środka czyszczącego (przemysłowymi). 

5. Wszelkie prace serwisowe  mające bezpośredni wpływ na stan i powierzchnię podłogi  

    należy zgłosić wykonawcy podłogi, dotyczy to również zabezpieczeń powierzchni podczas  

    imprez masowych odbywających się na podłodze sportowej. 

6. Po wyłonieniu firmy sprzątającej lub personelu zatrudnionego należy przeprowadzić   

    szkolenie pracowników firmy sprzątającej dotyczące codziennej pielęgnacji podłogi  

    sportowej.  

7. Maksymalny okres przykrycia podłogi sportowej wynosi 6 dni. 

8. Trybuny kołowe muszą być zabezpieczone odpowiednimi kołami (kauczuk). 

 

Gwarant nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej w szczególności za: 

- sposób klasyfikowania nawierzchni, 

- rysy dogłębne  na parkiecie, wypaczenia drewna spowodowane dużą różnicą temperatury    

  oraz wilgotności w powietrzu, 

- ewidentne uszkodzenia powstałe w wyniku oddziaływania innych przedmiotów lub  

  nieodpowiedniego czyszczenia codziennego przez firmy nie uprawnione lub nie  

  przeszkolone, 

- zabrudzenia chemiczne i czyszczenie ich bez uzgadniania z firmą układającą, 

- ze względu na brak możliwości kontroli klimatu jak i kontroli codziennej pielęgnacji oraz   

  używania odpowiednich narzędzi i maszyn używanych do codziennej pielęgnacji,    

  gwarancja obejmuje tylko używanie podłogi sportowej drewnianej w granicach normy  

  PN-EN 13 226 oraz PN – EN 13228. Przesuszenie lub zawilgocenie drewna wykraczające  

  poza normę i naturalną pracę drewna w granicach normy nie może być przedmiotem  

  reklamacji. 

 

 


