INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
WARSTWOWYCH DESEK
PODŁOGOWYCH PANMAR
ECCELENTE
Deski podłogowe Panmar Eccelente, wykończone olejowoskami można użytkować po czasie zalecanym
przez producenta zastosowanego kleju. W przypadku desek niewykończonych należy postępować
zgodnie ze wskazówkami producenta materiału, którym zostanie wykończona deska. Producent nie
ponosi odpowiedzialności za użytkowanie desek z niewykończoną powierzchnią.
Należy dbać o odpowiedni mikroklimat i temperaturę w pomieszczeniu, w którym zamontowano deskę
(wilgotność powietrza 45-55%, temperatura przynajmniej 18 stopni Celsjusza).
Należy bezwzględnie zabezpieczyć podłogę przed uszkodzeniem przez inne przedmioty stosując
podkładki ochronne (np. należy podkleić nimi krzesła, stoły itp.). Proszę się upewnić, że zakupione
podkładki są specjalnie zaprojektowane do ochrony podłóg. Bezwzględnie należy zastosować
wycieraczki. Mieszanina wody i piasku w połączeniu z intensywnym użytkowaniem może spowodować
bardzo szybkie ścieranie się podłogi. Temperatura podłoża w pomieszczeniu musi kształtować się
w przedziale 18-24°C.
Należy sprawdzić czy wycieraczki są odpowiednio duże i umożliwiają skuteczne usunięcie piasku
i odprowadzenie wody, a także czy ich konstrukcja pozwala na odpadnięcie piasku i wody w głąb tak,
aby wycieraczka spełniała swoje zadanie.
Nie wolno narażać podłogi na kontakt z wodą. Rozlaną przypadkiem wodę należy natychmiast usunąć.
W okresie zimowym, gdy pomieszczenia są intensywnie ogrzewane jak i przy stosowaniu klimatyzacji
względna wilgotność otoczenia spada do poziomu w którym może nastąpić przesuszenie drewna.
Można temu zapobiec stosując nawilżanie powietrza (np. z wykorzystaniem nawilżacza). Za deformacje
podłogi wywołane powyższym zjawiskiem producent nie bierze odpowiedzialności.

Nigdy nie należy przykrywać podłogi folią lub materiałami nieprzepuszczalnymi dla powietrza. Nie
wolno pozostawić pomieszczeń bez systematycznego wietrzenia.
Do pielęgnacji i czyszczenia podłóg należy stosować tylko i wyłącznie środki pielęgnacyjne
przeznaczone do podłóg wykończonych olejowoskami firmy Osmo, ze względu na użyte przez PANMAR
olejowoski wykończeniowe tej firmy. Szczegółowe sposoby pielęgnacji zawarte są w „Instrukcji
użytkowania i pielęgnacji podłóg Panmar wykończonych olejowoskami Osmo”. Producent nie zaleca
układania desek: Chiaro oraz Scuro w pomieszczeniach o zwiększonej użyteczności (przedpokoje, ciągi
komunikacyjne etc.)
Zdatność i przydatność produktów:
Dostarczone produkty będą dobrej jakości, zdatne do użytku zgodnie z przeznaczeniem, dla którego
produkty tego rodzaju są powszechnie dostarczane oraz wolne od wad.
Produkty są zdatne do bezpiecznego użytkowania bez ryzyka spowodowania śmierci, obrażeń/urazów,
straty lub szkody.

Zalecenia producenta:
Produkt powinien być użytkowany zgodnie z regułami ostrożności przeciętnego nabywcy. W związku
z naturalnymi cechami drewna należy przestrzegać podstawowych reguł ostrożności,
a w szczególności:
-w przypadku pozostawienia dziecka na podłodze zalecamy używanie mat, dywanów etc. celem
uniknięcia możliwości skaleczenia, wbicia drzazgi na powierzchni lub na bocznej części podłogi.
-zalecamy zachowanie szczególnej uwagi podczas chodzenia po powierzchni podłogi boso oraz
w butach na obcasach.
-należy zachować ostrożność podczas wykonywania gwałtownych ruchów, ze względu na możliwość
poślizgnięcia się.
-ze względu na dbałość o środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo, folia oraz elementy kartonowe
stanowiące opakowanie produktu, po rozpakowaniu powinny zostać umieszczone w odpowiednich
pojemnikach przeznaczonych do składowania odpadów.
-podczas wykonywania zabiegu pielęgnacji należy zachować szczególną ostrożność.
-po wykonaniu zabiegu pielęgnacji wzrasta ryzyko poślizgnięcia się na powierzchni podłogi.
-wszelkiego rodzaju uszkodzenia podłogi mogą zagrażać bezpieczeństwu użytkujących i powinny być
niezwłocznie usuwane przez profesjonalny serwis.

Reklamacje
Zalecamy aby osoba montująca deski dokładnie obejrzała każdą deskę przed jej zamontowaniem. Deski
z wadami jawnymi nie podlegają reklamacji po ich zamontowaniu. Bezpośrednio po rozpakowaniu
należy dokonać pomiaru wilgotności deski. Jeżeli wilgotność deski nie będzie odpowiadała
następującym normom 5-9% wilgotności względnej drewna nie należy rozpakowywać pozostałych
opakowań. Tylko zabezpieczony oryginalnie produkt (zapakowany w folię) może być podstawą do
rozpatrzenia reklamacji wilgotnościowej przez producenta. Arbitralną metodą do rozpatrzenia
reklamacji wilgotnościowej będzie tylko i wyłącznie metoda suszarkowo-wagowa.
Ze względu na ekologiczny charakter deski Panmar wady wynikające z naturalnej budowy drewna
i charakteru danej klasy drewna nie podlegają reklamacji. Ze względu na naturalne właściwości drewna
do ciemnienia lub jaśnienia pod wpływem światła, producent nie odpowiada za zmiany kolorystyki
powstałe z tego powodu. Producent nie odpowiada za wycieranie się powłok wykończonych
olejowiskami oraz zmianę ich barwy pod wpływem użytkowania, które są naturalną cechą podłóg
pokrytych olejowoskami.
Uwagi dotyczące towaru muszą zostać przedstawione sprzedawcy w ciągu 7 dni po ich dostawie,
jednak przed zamontowaniem towaru. Klient nie powinien odbierać towaru w opakowaniach
naruszonych tj. nieszczelnych, gdyż producent nie będzie uznawał reklamacji takiego towaru.
Producent nie przyjmuje nadwyżek towaru.
Spełnienie wszystkich warunków zawartych w tej instrukcji jak i w Instrukcji użytkowania i pielęgnacji
podłóg Panmar wykończonych olejami Osmo jest niezbędne do zachowania gwarancji.
Uwaga! Niniejszy dokument nie jest gwarancją jakości. Dokumentem gwarancyjnym jest karta
gwarancyjna wręczana przez sprzedawcę w chwili nabycia towaru.

