VZDRŽEVANJE LESENIH TALNIH OBLOG
A/ MATERIALI
1. Uvod
Pri izbiri talnih oblog moramo upoštevati:
• mesto vgraditve,
• namembnost prostorov,
• tehnološke lastnosti talnih oblog (odpornost proti obrabi, trdota),
• fizikalne lastnosti (toplotna in zvočna izolativnost),
• estetske lastnosti,
• trdoto.
Za izbiro ustrezne impregnacije pa upoštevati:
• odpornosti proti udarcem,
• odpornosti proti trenju,
• oprijema,
• debeline impregnacije,
• spremembe barvne podlage.
2. Splošni del
Kakovost lesenih talnih oblog je odvisna od drevesne vrste, iz katere je talna obloga
narejena, impregnacije, s katerim je les površinsko obdelana.
Pomembna je tudi pravilna priprava podlage, uporaba ustreznih lepil in pravilno
polaganje talne obloge. Navsezadnje je pomembno tudi vzdrževanje oz. negovanje talne
obloge.
Zahteve talnih oblog ločimo (les):
• videz,
• dobra toplotna izolativnost,
• ustrezna vlažnost,
• velika dimenzijska stabilnost,
• visoka trajnost,
• visoka trdota,
• odpornost proti obrabi,
• odpornost na glive in insekte ter
• zvočna izolativnost.
Možnosti površinske obdelave:
• odpornost proti obrabi impregnatorja,
• trdota impregnatorja,
• elastičnost impregnatorja,
• oprijemnost impregnatorja na podlago,
• možnost brušenja in obnavljanja impregnatorja,
• odpornost proti tekočinam,
• odpornost proti visoki temperaturi,
• svetlobna obstojnost in
• vzdrževanje.
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3. Vrste najbolj pogosti lesenih talnih oblog
Lesene talne obloge ločimo glede na obliko, zgled, velikost in izvedbo na:
• deske,
• ladijski pod,
• lamelni parket,
• industrijski parket (kant parket),
• klasični parket,
• parketne plošče,
• panelni parket (izgotovljen) in
• laminatni parket.

B/ METODE ČIŠČENJA
4. Vzdrževanje
Vsako talno oblogo je potrebno primerno čistiti in vzdrževati, da se na njej ne nabirajo prah in
bakterije. Z razvojem sodobnih impregnatorjev se je standard higienskih zahtev pri talnih oblogah
bistveno izboljšal. Premazane površine onemogočajo vpijanje tekočin, ki jih po nesreči polijemo, s
pravilno izbiro čistilnih sredstev pa lahko očistimo talne obloge brez nevarnosti za morebitne
poškodbe.
V nasprotju z ostalimi talnimi oblogami pomenijo lesene talne površine dolgoročno naložbo.
Osnovno vzdrževanje temelji na zaščiti končnega impregnatorja in vzdrževanju vlažnosti v prostoru
(priporočljiva je 50 do 60 % prisotnost zračne vlage). Lesene talne obloge po lakiranju lahko
popolnoma obremenimo šele po 2 tednih.
Če želimo imeti površino lesenih talnih oblog antizdrsno, priporočamo uporabo sredstev za čiščenje
na vodni osnovi (nevtralna čistila – v barvni kodi to pomeni vedno modro čistilo). Uporaba čistil za
nego parketa, ki vsebujejo topila, je priporočljiva povsod, kjer je plast laka na lesenih površinah že
delno zdrsana ali poškodovana. Tla postanejo po tem čiščenju zopet gladka in svetleča.
Lesene talne površine je možno tudi sesati z sesalnikom z ustreznimi nastavki, ki ne poškodujejo tal
( ščetine, guma, itd.) ali brisati s primernimi krpami za prah. Čistila za razprševanje proti nabiranju
prahu niso priporočljiva, ker tla po uporabi le teh drsijo. Tal ne močimo temveč jih je obrišemo z
vlažno krpo in ustreznim čistilom ( nevtralno ali negovalno čistilo). Pomožna sredstva za poživitev
laka nanašamo občasno. V zadnjem času so vse več v uporabi tako imenovane naoljene krpice
(naoljenke ali maslenke) za enkratno uporabo, ki se enostavno vpnejo na trapezni brisalec. To
metodo ponavadi imenujemo hitro čiščenje zaradi učinkovitega brisanja prahu, ki sproti zaradi
učinka olja daje površini tudi bleščeč videz. To metodo priporočamo le občasno ker se z stalno
uporabo le teh na površini nabere sloj olja, ki površino naredijo drsno. Na taki površini so tudi
vidnejše sledi (stopinje, črte, itd.). V takih primerih je nujna uporaba čistilnih strojev in topil.
Pogostost čiščenja lesenih talnih površin glede na obremenitev je razvidna iz tabele.
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C/ FREKVENCA ČIŠČENJA
Pisarniški in bivalni prostori
VZDRŽEVANJE
OBREMENITEV
Majhna (pisarna) Srednja
(sejne sobe, čajne
kuhinje, jedilnice)
Vlažno brisanje
Dnevno
Dnevno
Sesanje (čiščenje / naoljenke) Tedensko
Kombinirano
(T/D)
Uporaba impregnatorjev - Letno
Polletno
zaščitnih premazov

Velika
(vhodi,
hodniki, stopnišča)
Dnevno
Kombinirano
(T/D)
Mesečno

Gradivo pripravil:
Drago Gavranovič
Commex service group d.o.o.
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