
 

 

GHID INTRETINERE PARCHET 

Parchetul din lemn masiv este un produs natural şi reacţionează higroscopic la condiţiile 
schimbătoare ale mediului. Lemnul absoarbe aburii de apă din mediu şi se dilată când 
umiditatea în încăpere creşte sau permite evaporarea acesteia şi se contractă când umiditatea 
aerului scade. Aceasta poate influenţa schimbarea formelor şi a dimensiunilor elementelor, iar ca 
urmare pot apărea fisuri şi crăpături când umiditatea aerului este prea mare sau prea mică o 
perioadă îndelungată de timp. 
 

Umiditatea 
relativă a 

aerului [%] 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 

Umiditatea 
echivalentă 
a lemnului 

[%] 20.2 18.1 16.3 14.7 13.0 11.6 10.5 9.8 9.0 8.3 7.6 6.7 5.9 5.0 4.3 3.5 2.6 

 
Pentru a micşora efectele acestui lucru al materialului, în încăpere trebuie să se menţină 
condiţiile care sunt optime pentru persoane: 45-60% umiditate şi temperatura relativă a aerului 
aproximativ 16-22°C. Cea mai dificilă perioadă este iarna, când umiditatea aerului scade foarte 
mult. Atunci este bine ca în încăperea să se menţină umiditatea dorită, cel mai bine cu ajutorul 
echipamentelor electrice de hidratare a încăperilor. De asemenea, şi în încăperile cu climatizare 
poate apărea fenomenul de umiditate prea scăzută a aerului. 
 

1. Nu aplicati niciodata ceara pe parchetul masiv. Nu se folosesc produsele destinate 
vinilinului sau produse pentru ceramice pe pardoselile din lemn. Ceara de lustruit acrilica 
dauneaza lemnului facandu-l alunecos si dandu-i repede un aspect tern. 

2. Plasati bariere de praf sau covorase la intrarile interioare si exterioare pentru a opri 
pietricelele, mizeria si nisipul. 

3. Aspirati regulat pardoselile din lemn. 
4. Niciodata nu spalati cu un mop ud pardoselile din lemn. Apa baltita poate da un aspect 

tern stratului de finisaj, poate deteriora lemnul si lasa in urma reziduuri decolorante. 
5. Stergeti urmele de mancare sau alte picaturi, imediat, cu un prosop uscat sau usor 

umezit. 
6. Puneti protectori sub picioarele mobilelor pentru a preveni zgarierea si urmele lasate la 

tarsaire. 
7. Tineti minte: pantofii cu tocuri inalte pot ciobi orice suprafata a pardoselii. 
8. Cand mutati mobila grea protejati pardoseala introducand o laveta sub picioarele mobilei. 

 
 
 
 
Pentru mai multe detalii privind kitt-urile de intretinere a parchetului din lemn, nu ezitati sa ne 
contactati: 0785 20 30 93/ 0722 296 143 

 

 

www.kormos-parchet.ro 


