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OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

 

Το μασίφ δάπεδο είναι ένα φυσικό προϊόν και αντιδρά από υγροσκοπική άποψη στις 

μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες. Το ξύλο απορροφά τους υδρατμούς από το 

περιβάλλον και όταν η υγρασία του δωματίου αυξάνεται το ξύλο διαστέλλεται ενώ όταν η 

υγρασία μειώνεται το ξύλο συστέλλεται. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τη μορφή του ξύλινου 

δαπέδου και κατά συνέπεια μπορεί να εμφανιστούν ρωγμές όταν η υγρασία παραμένει 

υπερβολικά υψηλή ή πολύ χαμηλή για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Σχετική υγρασία δωματίου  [%]                                                                                                                             

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

 

Η ιδανική υγρασία του ξύλου [%]                                                                                 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 

 

Για να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά την τοποθέτηση του δαπέδου , η επιθυμητή 

υγρασία πρέπει να είναι : 45 – 60% και η θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς κελσίου. Η 

πιο δύσκολη περίοδος είναι το χειμώνα, όταν η υγρασία πέφτει πολύ. Σ’ αυτές τις 

περιπτώσεις, είναι καλό να διατηρηθεί η επιθυμητή υγρασία. Επίσης στα δωμάτια με 

κλιματισμό τα επίπεδα της υγρασίας συνήθως είναι πολύ χαμηλά. 

 
 Μην εφαρμόζεται κερί σε ξύλινο μασίφ δάπεδο. Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα 

κατάλληλα για κεραμικά σε ξύλινο δάπεδο. Τα ακριλικά λάδια καταστρέφουν το 

ξύλο , κάνοντας το ολισθηρό και δίνοντας του μια θαμπή όψη. 

 Τοποθετήστε χαλάκια στις εξόδους και εισόδους του σπιτιού για να αποφύγετε τις 

πέτρες, τη σκόνη και τη βρωμιά. 

 Μη σκουπίζετε συχνά με ηλεκτρική σκούπα. 

 Μη καθαρίζετε το πάτωμα με βρεγμένη σφουγγαρίστρα. Το στεκούμενο νερό 

μπορεί να κάνει τη όψη του ξύλου θαμπή , μπορεί να καταστρέψει το χρώμα και να 

αφήσει διχρωμίες στο δάπεδο. 

 Σκουπίστε αμέσως τα υπολείμματα φαγητού και τις σταγόνες από το δάπεδο μ’ ένα 

στεγνό ή ελαφρώς υγρό πανί.  

 Προστατέψτε τα πόδια των επίπλων για να αποφύγετε τυχόν γρατσουνιές. 

 Τα ψηλοτάκουνα παπούτσια μπορεί να φθείρουν το ξύλινο δάπεδο. 

 Όταν μετακινείτε βαριά έπιπλα , προστατέψτε το πάτωμα βάζοντας στα πόδια των 

επίπλων τσοχάκια ή ένα πανί. 
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