
                                                                                                                                          
 
 

                  FESTFLOOR | kontakt@festfloor.pl | www.festfloor.pl 
 

Instrukcja użytkowania powłok dekoracyjnych z 

mikrocementu Festfloor 

 
 

Powłoki mikrocementowe Festfloor stanowią dekoracyjne wykończenie posadzek, ścian i 

schodów. Ich aplikacja odbywa się ręcznie, co czyni je unikalnym dziełem rzemieślniczym.  

Powłoki wykonane system Festfloor Life, Festfloor Wall oraz Festfloor Go! charakteryzują się 

typowymi dla powłok mikrocementowych przebarwieniami, „przepaleniami” i tzw. chmurkami. 

Powłoki Festfloor mają grubość ok. 2- 3 mm i odwzorowują kształt podłoża (posadzek, ścian, 

schodów).  

Podczas użytkowania należy przestrzegać następujących zasad:  

 Przez 24 godziny od nałożenia lakieru nie chodzić po wykonanej posadzce 

(zabezpieczyć dostęp). 

 Po 24 godzinach od nałożenia lakieru dopuszczalny jest lekki ruch pieszy. 

 Przez 14 dni od aplikacji lakieru nie przykrywać powierzchni w celu zapewnienia 

odpowiedniego wysychania lakieru. Przykrycie może spowodować trwałe odbarwienia. 

 Po 14 dniach od nałożenia lakieru można użytkować powłokę zgodnie z jej 

przeznaczeniem, jednakże unikając przesuwania po niej ciężkich obiektów (np. mebli), 

unikając upuszczania na powłokę ciężkich, twardych, przedmiotów o ostrych 

krawędziach oraz intensywnego używania butów obcasach;  

 Sposób użytkowania powłok Festfloor jest zbliżony do użytkowania wysokiej jakości 

deski parkietowej. W trakcie użytkowania unikać upuszczania twardych i ostrych 

przedmiotów na wykonaną powłokę. 

 Nogi krzeseł i mebli zabezpieczyć podkładkami filcowymi w celu równomiernego 

obciążenia przedmiotów i ograniczeniu powstawania wgnieceń. Odradzamy 

stosowanie metalowych kółek mebli. Bezpieczne natomiast będą te gumowe lub 

kauczukowe. 

 Powłoki należy regularnie myć preparatami FEST Cleaner, FEST Calc lub delikatnymi 

detergentami do użytku domowego (przed użyciem nowego środka zalecamy wykonać 

próbę w mało widocznym miejscu).  Prosimy nie używać środków żrących, ostrych myjek 

ani magicznych gąbeczek (istnieje ryzyko uszkodzenia lakieru).  

 Nie pozostawiać rozlanej wody i innych płynów na dłużej a wszelkie zabrudzenia 

usuwać na bieżąco, aby nie weszły w strukturę lakieru. 

 Okresowo (w zależności od intensywności użytkowania), po umyciu podłogi i jej 

osuszeniu, przy użyciu mopa lub bawełnianej ściereczki należy nałożyć wosk 

konserwujący FEST Wax dostępny u wykonawcy lub producenta. 

 Podane wskazówki użytkowania dotyczą warunków: 22⁰C i 50% wilgotności powietrza. 

Niższa temperatura i wyższa wilgotność mogą wydłużyć czas wysychania produktów. 

 

 

  


