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Skorzystaj z tych porad dotyczących czyszczenia drewna, aby zachować
jego naturalne
piękno.
Od desek podłogowych po meble – drewno jest materiałem, który
wprowadza naturalność i charakter do każdego domu. Opracowaliśmy
więc przydatny poradnik czyszczenia drewna w Twoim domu, aby jak
najdłużej wyglądało doskonale.
Jak czyścić drewniane podłogi
Czysta, drewniana podłoga może stanowić idealne wykończenie każdego
pokoju, ale z czasem jej powierzchnia zacznie się zużywać. Na
szczęście regularna pielęgnacja pozwoli na długo zachować
nieskazitelny wygląd Twojej podłogi.
Każdego tygodnia odkurzaj wszelkie pyły lub inne zabrudzenia z

podłogi. Pomoże to zachować teksturę drewna. Do zmywania podłóg
drewnianych używaj mopa tylko lekko zwilżonego ciepłą wodą.
Aby drewno było naprawdę czyste, a deski podłogowe zachowały połysk,
raz na miesiąc używaj środka czyszczącego przeznaczonego specjalnie
do podłóg drewnianych. Unikaj wszelkich substancji lub środków
nieprzeznaczonych do tego typu powierzchni. Ocet może z czasem
zmatowić wykończenie, a myjki parowe – spowodować uszkodzenia
termiczne.
Na koniec wypoleruj podłogę czystą ścierką, by nadać jej połysk.
Jeśli powierzchnia podłogi się zużyła, może wymagać szlifowania,
które przywróci jej dawny wygląd. Zobacz nasz przeznaczony dla
ekspertów poradnik na temat szlifowania podłóg drewnianych. [1]
Czyszczenie drewna – listwy przypodłogowe
Dzięki regularnemu czyszczeniu można uchronić listwy przypodłogowe
przed zniszczeniem.
Po pierwsze, odkurz listwy przypodłogowe, aby obluzować wszelkie
zabrudzenia lub pył. Dodaj do wody niewielką ilość detergentu i
delikatnie myj drewno wilgotną ściereczką, aby dobrze wyczyścić
drewno. Zmyj środek czyszczący i brud, a na zakończenie wytrzyj
listwy ścierką do sucha.
To prosty i szybki sposób, który pozwoli wyczyścić powierzchnie bez
szkody dla powłok malarskich i bez zmatowienia drewna.
Czyszczenie drewna – meble i poręcze
Masz drewniane meble i poręcze? Wystarczy, że poświęcisz im odrobinę
uwagi, a będą wyglądać świetnie, szczególnie jeśli ciągle widzisz na
nich odciski palców.
Odkurzaj w kierunku faktury drewna. Zmieszaj niewielką ilość
detergentu przeznaczonego do zmywania powierzchni drewnianych z wodą
i delikatnie wyczyść drewnianą powierzchnię przy użyciu szmatki.
Jeśli drewniana powierzchnia jest lakierowana lub nie jest
zabezpieczona, musisz pamiętać, aby szmatka była tylko lekko
wilgotna. Zmyj środek czyszczący i szybko wypoleruj suchą szmatką w
celu usunięcia nadmiaru wody.

Jeśli będziesz co tydzień w ten sposób czyścić drewno, zachowa ono
swój blask. Jeśli masz środek do czyszczenia w sprayu, używaj go
oszczędnie, ponieważ z czasem może zmatowić drewno.
Poradnik na temat czyszczenia drewnianych stołów i blatów roboczych
Od kółek po filiżankach do kawy po ślady wody – stół i blaty robocze
stale są na linii ognia. Regularne czyszczenie może jednak sprawić,
że zamiast niszczyć się, te cenione powierzchnie zyskają piękny
wygląd.
Jak zwykle zacznij od usunięcia kurzu. Ściereczką zamoczoną w
ciepłej wodzie z detergentem do zmywania powierzchni drewnianych
przetrzyj powierzchnię i boki. Wysusz powierzchnię do sucha czystą
szmatką. W ten sposób drewno stanie się naprawdę czyste.

