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Navodila za vzdrževanje ročno izdelanih
opečnih tlakovcev zaščitenih z voščenim
oljem Naturhaus
Zaščita opečnega tlakovca z voščenim oljem
Zelo dobra izbira zaščitnega premaza opečnih tlakovcev so naravna voščena olja. V kombinaciji z
naravno glino smo tako v bivalni prostor vgradili popolnoma naravne surovine, kar pozitivno vpliva
kvaliteto bivalnega prostora. Gre za kombinacijo staranega lanenega olja in čebeljega ter karnaube
voska, ki ob svoji naravni osnovi nudi še odporno zaščito ter praktičen nanos premaza na opečne
tlakovce.
Ko je opečni tlakovec popolnoma suh in očiščen, je pripravljen, da ga zaščitimo pred umazanijo,
vodo in mastnimi madeži. Z zaščito si olajšamo redno vzdrževanje površin.
Voščena olja nanašamo v tankih slojih. Za nanos lahko
uporabimo valček, čopič, gobico ali pa čisto preprosto
krpo iz blaga.
Za popolno zaščito bodo trije premazi že dovolj. Prvega
lahko izvedemo že pred fugiranjem, s čemer bo
odstranjevanje fugirne mase precej enostavnejše. S
fugiranjem pričnite preden se tanki premaz posuši.
Pazite, da vse premaze nanašate v tankih slojih. V
primeru, da ga nanesemo preveč se površina suši dlje časa
in postane občutljiva.
Premaz z voščenim oljem Naturhaus je v primeru tankega
nanosa suh v osmih urah in pohoden. Z zaščitnimi
ponjavami ga pokrijmo po treh dnevih sušenja. Popolno
trdnost premaz pridobi 14 dni po nanosu.
Tlakovec je tako položen in zaščiten ter pripravljen služiti
Vam in prihodnjim generacijam še dolgo časa.
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Vzdrževanje
Kot vsako pohodno površino je tudi ročno izdelan opečni tlakovec treba redno vzdrževati. Pogostost
vzdrževanja je odvisna predvsem od frekvence uporabljanja pohodne površine.
Redno čiščenje površin
Priporočamo čiščenje površin s čistilnimi sredstvi, ki vsebujejo negovalna olja za oljene ali voskane
površine. Na trgu je več primernih proizvodov. Priporočamo proizvod Clean & Polish, Naturhaus, ki
vsebuje le naravne sestavine s čemer smo ohranili naravno sestavo naše talne obloge. Ob uporabi
različnih sredstev sledimo navodilom proizvajalcev.
25-50 ml sredstva Clean & Polish dodamo 4 litrom tople vode. Tla
brišemo z le rahlo navlaženo krpo. Trdovratne madeže odstranimo z
nerazredčenim Clean & Polisch čistilnim sredstvom in obrišemo s toplo
vodo.
Opozorilo: Pri čiščenju ne uporabljajte agresivnih pripomočkov, kot so
jeklena volna, grob brusni papir, noži, strgala itd.
Osveževanje oljne ali voščene zaščite opečnega tlakovca
Da bi ohranili prvotni videz opečnih tlakovcev ter njegovo odpornost, občasno obnovimo vrhnji sloj
zaščitnega premaza. Priporočamo zaščito z negovalnimi tekočimi voski. Lahko uporabimo številne
negovalne tekoče voske kot so pripravki za nego parketa (Emsal, Pronto, Filla). Za ohranitev naravne
kemične strukture zaščitnih premazov pa priporočamo proizvod podjetja Naturhaus, Bodenmilch, ki
z naravnimi sestavinami obnovi vrhnji sloj zaščitnega premaza. Ob negi bo površina odbojna za vodo
in umazanijo. Hkrati bo delovala antistatično.
Ko se površina obriše z vlažno krpo, s čemer odstranimo prašne delce, se opečni tlakovec pobriše še
z raztopino tekočega voska za nego tal in vode v razmerju, ki ga določa proizvajalec. Bodenmilch,
Naturhaus, mešamo s toplo vodo v razmerju 1:5 do 1:10. Dodan tekoči vosek se posuši v nekaj
minutah in je takoj pripravljen za hojo po površini.
Pogostost izvedbe postopka je odvisna od obremenitve talne obloge. V
individualnem bivalnem prostoru (hiši) je priporočljivo osvežiti in s tem
zaščititi pohodno površino 2-krat letno. Nekoliko bolj obremenjene
talne obloge javnih površin pa vsaj vsako četrtletje. V kolikor je
površina že zelo potrebna nege lahko izvedemo poliranje površine z
nerazredčenim negovalnim sredstvom Bodenmilch
Ob rednem vzdrževanju bodo opečni tlakovci dolgotrajno obdržali prvotni videz. V primeru, da bi po
več letih uporabe, nepopolnega vzdrževanja in izrednih obremenitev bila nujna obnova osnovnega
premaza, lahko izkoristimo značilno povezljivost voščenih olj, saj se le ta ne glede na starost spojijo
s ponovno dodanimi voščenimi olji s čemer je ponovna obnova zaščite popolna. V teh primerih
priporočamo ponovno uporabo voščenega olja Naturhaus v tankem sloju ali proizvodov za obnovo
kot je Naturhaus Refresher, ki v primeru odpornih madežev lahko le te ob hkratni zaščiti tudi odstrani.
Obnovo zaščite izvedite s strokovno usposobljeno osebo.
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