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INSTRUKCJA PIELĘGNACJI I KONSERWACJI 
 
Niniejsza instrukcja dotyczy podłóg wysokociśnieniowych (HPF) BerryAlloc. 

1. Obszar zastosowania 

Podłogi HPF BerryAlloc można układać zarówno w domach, jak  w miejscach publicznych, 
zgodnie z europejską normą EN 685. Szczegółowe informacje można znaleźć w odpowiednich 
kartach danych technicznych (www.berryalloc.com). 

2. Pielęgnacja 

Podłogi HPF BerryAlloc to łatwe w utrzymaniu, wytrzymałe i trwałe pokrycia podłogowe 
o higienicznej, twardej powierzchni. By przedłużyć życie podłogi należy jednak zadbać o to, by 
niepotrzebnie nie narażać jej powierzchni na uszkodzenia. 
 
Piach i kurz nie tylko brudzą podłogę, lecz mogą ją również trwale zarysować.  
Działają one jak „papier ścierny” i sprzyjają przedwczesnemu zużyciu oraz zarysowaniom.  
Gdy podłoga jest mokra, przykleja się do niej kurz i jest go znacznie trudniej usunąć.  
By temu zapobiec: 

a) Przed wejściem/wejściami do domu połóż wycieraczkę na tyle dużą, by mogła wchłonąć 
kurz i/lub wilgoć. 

b) Nogi krzeseł i stołów podklej filcowymi podkładkami, by uniknąć rysowania podłogi. Zrób 
to samo w przypadku innych mebli i ciężkich przedmiotów, by można je było bezpiecznie 
przesuwać. 

c) Pod krzesła biurowe na twardych kółkach warto również podłożyć przezroczyste maty z 
tworzywa. 
Powierzchnie obrabiane (struktura kamienia, wzór okrętowy oraz v-fugi) wymagają mat 
ochronnych pod krzesła na kółkach niezależnie od jakości samych kółek.  

 

       
 
Temperatura wewnątrz i wilgotność względna 
Podłogi HPF BerryAlloc produkowane są z materiału drzewnego, który reaguje na zmiany klimatu 
we wnętrzach. Idealny klimat wnętrz dla podłogi laminowanej to wilgotność względna wynosząca 
między 40 a 50% oraz temperatura mieszcząca się w zakresie od 19 do 24°C. Jeśli wilgotność 
powietrza zbytnio spada, podłoga może wysychać z jednej strony, a co za tym idzie zmieniać 
swoje wymiary. Pomijając nadmierne wysychanie, zmiana wymiarów może także powodować 
wypaczanie się podłogi. 
 
Elektryczność statyczna 
Podłogi HPF BerryAlloc to podłogi antystatyczne. Jeśli wilgotność względna w pomieszczeniu  
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bardzo spadnie, wpłynie to na zdolność podłogi do odprowadzania ładunków statycznych. 
 
 
 

3. Ogrzewanie podłogowe 

Przy włączonym ogrzewaniu podłogowym temperatura powierzchni podłogi HPF BerryAlloc nie 
może nigdy przekroczyć 27°C. Należy pamiętać, że luźno położone dywany i maty mogą działać 
jak akumulatory ciepła i podnosić temperaturę powierzchni ponad maksymalną tolerowaną 
wartość. Położona podłoga HPF BerryAlloc nie może składać się z obszarów ogrzewanych i 
nieogrzewanych, chyba że zostaną oddzielone profilami dylatacyjnymi – w przeciwnym wypadku 
obszary podłogi będą różnie reagować i powodować problemy po włączeniu ogrzewania 
podłogowego. 
  
Moc wyjściowa ogrzewania podłogowego nie może przekraczać następujących limitów: 
• Ogrzewanie elektryczne: 60 W/m²  
• Wodny system grzewczy: Temperatura wody na wlocie i wylocie instalacji musi być 

regulowana, aby system nie generował temperatury powierzchni wyższej niż 27°C.  
Zaleca się montaż czujnika podczerwieni umożliwiającego stały pomiar temperatury 
powierzchni! 

 
Kontrola temperatury po montażu lub jeśli ogrzewanie podłogowe było przez dłuższy czas 
wyłączone: 

1. W pierwszym tygodniu ustaw ogrzewanie na niską temperaturę w przedziale 18–22°C. 
2. W następnym tygodniu ogrzewanie można wyregulować zgodnie z wytycznymi podanymi 

powyżej. 
 
UWAGA: Zbyt szybkie nagrzewanie powoduje znaczne wysuszenie podłogi, co może spowodować 
wypaczanie desek podłogowych lub pojawienie się między nimi szpar! 

4. Regularna konserwacja 

Czyszczenie 
Podłoga po montażu jest zazwyczaj brudna. Najpierw usuń większe zabrudzenia miękką miotłą 
lub odkurzaczem. Następnie podłogę można zmyć miękką, wilgotną szmatką z mikrofibry lub 
mopem (więcej szczegółów poniżej). 
 
Utrzymanie podłóg HPF BerryAlloc w dobrym stanie na wiele lat zajmuje bardzo mało czasu 
i wymaga minimalnego wysiłku. Zalecamy stosowanie metod czyszczenia na sucho.  
Plamy najlepiej usuwać miękką szmatką z mikrofibry i letnią wodą. Jeśli do wody chcesz dodać 
środek czyszczący, zawsze wybieraj detergent syntetyczny. Organiczne środki czyszczące 
zostawiają cienką tłustą powłokę na powierzchni podłogi, na której widać ślady stóp powstające 
podczas chodzenia.  
Zachęcamy do używania biodegradowalnego, niezawierającego fosforanów środka czyszczącego 
BerryAlloc Cleaner Ultra, który wysycha bez smug i pozostawia miły zapach.  
Należy unikać używania nadmiernej ilości wody. Rozlaną wodę należy natychmiast wycierać. 
 
UWAGA: Wilgotna podłoga może wydawać się bardziej śliska i łatwiej się na niej poślizgnąć. 
 
Metody czyszczenia na sucho 
Do codziennego czyszczenia zalecamy używanie miękkiej miotły, odkurzacza lub mopa do 
zamiatania na sucho. Mopy z mikrofibry nadają się do tego celu idealnie. 
 
Metody czyszczenia na mokro 
Uporczywe plamy można zetrzeć wilgotną szmatką z mikrofibry, ewentualnie z dodatkiem środka 
Cleaner Ultra. W razie potrzeby podłogę HPF BerryAlloc można umyć przy pomocy mopa 
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z mikrofibry, wody i środka Cleaner Ultra. Nakładaj wodę z środkiem na podłogę (stopniowo, na 
małe powierzchnie) szmatką/mopem z mikrofibry lub spryskiwaczem (uwaga: roztwór musi 
pokryć powierzchnię podłogi, również w przypadku spryskiwania). Pozostaw na 3-4 minuty (ale 
nie dopuść, aby wysechł), zależnie od rodzaju i stopnia zabrudzenia. Umyj podłogę, prowadząc 
miękką szmatkę/mop z mikrofibry po długości desek. Wypłucz szmatkę/mop w czystej wodzie. 
Następnie przetrzyj podłogę czystą wodą. Dodatkowa pielęgnacja podłogi nie jest wymagana.  
 
Do czyszczenia podłogi nigdy nie używaj silnie stężonych roztworów mydła (tworzą na 
powierzchni tłustą powłokę)! 
 
Jeśli podłoga ma rowki lub v-fugi, należy je dokładnie oczyścić i osuszyć. 
Do ich mycia nie używaj żadnych ostrych sprzętów. 
 

    
 
Bardzo uporczywe plamy można usunąć zgodnie z zaleceniami z poniższej tabeli: 
 
Plamy Sposób usuwania 
Krew Miękka szmatka z mikrofibry i zimna woda 
Kawa, herbata, czekolada, sok, mleko, wino, 
napoje, tłuszcz 

Miękka szmatka z mikrofibry, letnia woda 
i niewielka ilość środka Cleaner Ultra 

Guma, olej, smoła, pasta do butów, sadza, lakier do 
paznokci, szminka, atrament, kredki, kreda, farba 

Denaturat/benzyna lakowa/aceton 

Wosk ze świec, guma do żucia Zostaw do stwardnienia, ostrożnie usuń 
plastikową skrobaczką, a resztki usuń 
acetonem 

 
Podłoga z matową powierzchnią („z efektem olejowania”) 
Na takich powierzchniach plamy i ślady butów mogą być czasami bardziej widoczne, należy je 
więc czyścić częściej niż zwykłe podłogi HPF BerryAlloc. Mycie matowej powierzchni przypomina 
mycie drewnianej podłogi (wymaga nieco więcej pracy). Unikaj mocnego tarcia (może ono 
spowodować pojawienie się świecących miejsc na powierzchni). 
  
UWAGA: Do czyszczenia podłóg HPF BerryAlloc nigdy nie używaj wełny stalowej ani innych 
materiałów ściernych!  

Można używać niektórych maszyn czyszczących/mopów parowych (Uwaga: skontaktuj się z 
nami, by uzyskać informacje na temat ich zatwierdzonych rodzajów). 
 

Konserwacja 
Podłogi HPF BerryAlloc nie wymagają konserwacji, wystarczy dbać o ich czystość, stosując 
metody opisane w rozdziale „Czyszczenie”. Uszkodzenia, takie jak przetarcia i nacięcia 
powierzchni można naprawić szpachlówką (ColorFill®) lub woskiem naprawczym do parkietów. 
Poważnie uszkodzone deski należy wymienić. 
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Podłóg HPF BerryAlloc nie wolno pokrywać woskiem, lakierować ani froterować.  
 
Należy się spodziewać niewielkich zmian koloru w rowkach i na v-fugach, jeśli światło słoneczne 
nie pada równomiernie na całą powierzchnię podłogi. Do konserwacji rowków lub v-fug zaleca 
się stosować wosk pszczeli, jeśli zajdzie taka potrzeba. 
 
 
Zdejmowanie 
Podłogi HPF BerryAlloc można zdejmować i układać ponownie. W związku z tym możliwa jest 
wymiana uszkodzonych desek. Podczas usuwania desek należy postępować zgodnie z procedurą 
demontażu podaną w instrukcji montażu (www.berryalloc.com) właściwą dla danego rodzaju 
podłogi, aby nie uszkodzić systemu zamków na desce. 
 
Usuwanie odpadów musi się odbyć zgodnie z kartą charakterystyki (MSDS) podłóg HPF BerryAlloc 
(www.berryalloc.com). 

5. Transport i przechowywanie 

Podłogi HPF BerryAlloc są pakowane w oznaczone pudełka, zabezpieczone perforowaną folią 
termokurczliwą. Oznacza to, że pudełka można transportować bez ograniczeń wynikających 
z temperatury, należy je jednak przechowywać w temperaturach dodatnich i chronić przed 
deszczem, śniegiem i długotrwałym jasnym światłem. Krawędzie pudełek należy zabezpieczyć 
przed uderzeniami. 

6. Zdrowie i środowisko 

Podłogi HPF BerryAlloc zostały poddane testom w zatwierdzonych laboratoriach zgodnie 
z europejskim normami dotyczącymi emisji, toksyczności i palności. 

7. Więcej informacji 

Więcej informacji na temat podłóg HPF BerryAlloc lub innych produktów tej firmy można znaleźć 
w broszurze BerryAlloc lub na naszej stronie: www.berryalloc.com.  
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