UBINKAYU Lantai Parket
Lantai Kayu Flooring Solid Berkualitas
Tips perawatan Lantai
Untuk mengurangi goresan dan gesekan perabot dengan lantai kayu, maka letakkan pelindung lantai terlebih
dulu sebelum meletakkan perabotan Anda di lantai kayu. Pelindung lantai biasanya berupa karet yang di letakkan
pada kaki kaki kursi ataupun lemari. Ketika Anda kana memindahkan perabotan yang berat, maka terlebih dulu
taruh alas berupa selimut atau karpet, taruh menghadap kebawah di tiap kaki perabot, dan dorong perabot secara
hati-hati.
Pastikan sepatu Anda selalu dalam keadaan yang baik, karena jika alas sepatu Anda rusak, maka sepatu Anda
bisa menggores permukaan kayu. Hindari sepatu jinjit (high heel). Jika Anda memiliki binatang peliharaan seperti
kucing atau anjing, pastikan kuku mereka di potong rapi untuk menghindari goresan pada lantai anda.
Lindungi lantai kayu Anda dari sinar matahari yang berlebihan. Sinar matahari yang berlebihan akan membuat
warna lantai kayu cepat pudar. Untuk menghindari perubahan warna pada lantai kayu Anda, ubah susunan
perabotan rumah Anda sehingga sinar matahari bisa merata (tidak hanya satu sisi saja yang terkena sinar).
Jangan menggunakan air maupun lap yang basah untuk membersihkan lantai kayu Anda. Hal tersebut akan
mengakibatkan lapisan finishing pudar dan bisa merusak lantai Anda, dan hal ini tidak termasuk dalam garansi.
Gunakan hanya produk pembersih yang di rekomendasikan oleh kami.
Jangan menggunakan detergent yang mengandung minyak dan lengket. Itu menyebabkan pudarnya lapisan
finishing, dan meninggalkan bercak yang sulit untuk dihilangkan.
Letakkan keset di setiap pintu masuk, di dekat area washtafel dan kamar mandi.
Jika ada kotoran jatuh di lantai, segera bersihkan dengan kain halus dan produk pembersih yang benar.
Pastikan ruangan Anda memiliki kelembapan 45-65% di setiap saat, Kelembaban ini dapat di atur dengan
penggunaan AC atau alat pengatur kelembaban udara (humidifier / dehumidifier).
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