
Parchetul masiv trebuie protejat de umiditate

・Înainte de montare, este nevoie de o perioada de aclimatizare a 
produsului de cel putin 48 de ore, la o temperatura de 18 – 21 de 
grade Celsius si o umiditate de 50 – 60 %

・Parchetul se asambleza imediat dupa deschiderea ambalajului

・Parchetul trebuie montat doar dupa o prealabila analiza atenta a 
suprafetei pe care va fi montat

・Pardoseala trebuie sa fie perfect plana, neteda si uscata. Orice 
eventuale defecte trebuie eliminate anterior montarii

・Parchetul masiv nu trebuie montat în încaperi cu umiditate 
ridicata (bai, saune, bucatarii)

・Parchetul masiv nu trebuie montat în încaperi în care exista 
sistem de încalzire prin pardoseala 
Cu cât mizeria va intra mai putin în contact cu parchetul 
dumneavostra, cu atât stralucirea lui si aspectul initial vor rezista 
mai bine în timp. Pentru ca praful, nisipiul, pietricelele dauneaza 
suprafetei parchetului, este recomandat ca, la intrarea în locuinta, 
sa amplasati o razatoare pentru pantofi, în asa fel încât sa eliminati 
posiibilitatea murdaririi.

Intretinerea corecta a parchetului masiv 

Curatarea: Praful si alte mizerii usoare se îndeparteaza cu ajutorul 
aspiratorului sau cu un mop bine stors, dupa ce a fost introdus într-
o solutie speciala de detergent pentru parchet sau alte solutii de 
curatat, care sa nu contina amoniac

Indepartarea petelor: Petele se îndeparteaza cel mai bine 
imediat cum s-au produs, apoi se sterge locul cu o cârpa moale si 
bine stoars

Pentru îndepartarea petelor, folositi:
Solutii sintetice  - în cazul petelor defructe, lapte, ceai, bere, vin, 
sosuri
Spirt - daca petele sunt din cerneala, pix sau ruj
Benzina - pentru petele din ciocolata, grasime, crema de ghete, 
urme de tocuri 
Apa calda - pentru petele de sânge 

Relacuirea si reuleierea parchetului masiv

Dupa o perioada îndelungata de folosire, parchetul masiv îsi 
pierde stralucirea, dar poate fi relacuit sau uleiat din nou, destul 
de simplu, dupa o slefuire prealabila a pardoselii. slefuirea se face 
pâna se ajunge la lemnul pur, apoi se aspira praful si se sterge cu 
o cârpa curata. Este recomandat sa fie scoase toate petele. 
Netezirea se realizeaza cu o hârtie abraziva, cu o granulatie 
cuprinsa între 120 si 180. Se aspira din nou, se sterge cu o 
cârpa moale, curata. Pentru lacuire sau uleiere, trebuie folosit un 
lac, respectiv, un ulei, special pentru lemn, cel mai bine, 
recomandat de un specialist. Indicatiile producatorului de lacuri 
trebuie respectate. 

Instructiuni de montare si intretinere
parchet masiv

www.pacointernational.com

Adresa: str. Pictor Constantin Stahi, Nr. 1, Bucuresti
Tel: 021 3177717
Fax: 021 3177718


	Page 1

