Umidificatoare de aer
Asigurati-va un climat placut acasa si la locul de munca!!!
Umiditatea optima in toate zonele.

Scopul umidificarii:
 O viata sanatoasa cu umiditatea optima;
 Protectia obiectelor de valoare impotriva aerului uscat;
 Climatul de camera potrivit pentru confort.

Cum putem recunoaste aerul prea uscat?









Raceli repetate
Sentimentul de nas infundat
Cruste nazale
Gat incordat
Ochi rosii
Piele uscata
Buze crapate
Dar si...

 ... rosturi intre lamele de parchet, fenomenul de ”barcuire” a parchetului, etc.

O viata si o slujba mai sanatoase, cu optim de umiditate: aerul cald poate retine
mai multa umiditate decat aerul rece. Din aceasta cauza, proportia de umiditate in
aerul din camera se masoara in % umiditate relativa – unde aproximativ 40-60%
umiditate relativa este considerat optim. Temperatura ambientala de 20-23 C este
considerata ideala. Un nivel de umiditate constant si placut se obtine adaugand
umiditate aerului din camera, mai ales in lunile de iarna.

Cum devine aerul uscat?
Iarna, umiditatea scade mult sub nivelul optim, mai ales in camere inchise si
incalzite. Aerul ambiental uscat incearca atunci sa echilibreze acest deficit extragand
umiditate din obiectele din jur.
Umidificarea activa asigura un echilibru sanatos. O buna umidificare si filtrare
a aerului ambiental va protejeaza sanatatea si va ajuta sa protejati obiectele de arta
valoroase, mobilierul si accesoriile, pardoselile din lemn.
Ambianta climatica ideala, atat pentru confortul uman cat si pentru parchet si
scari placate cu lemn, corespunde unei temperaturi de cca 20 grade Celsius si unei

umiditati relative a aerului de cca 40-60%. Asa cum stim, lemnul „lucreaza”, iar
pentru a minimiza aceste efecte, va sfatuim sa mentineti conditiile ideale higrotermice pe tot parcursul anului.
Lemnul este un material higroscopic, ceea ce inseamna ca absoarbe umiditate
din mediul ambiant, dar si pierde umiditate (tinde sa ajunga la umiditatea de
echilibru); odata cu schimbarea climatica a mediului ambiant, umiditatea lemnului
variaza in aceeasi masura, exprimandu-se printr-o dilatare sau o retragere; numim
aceste fenomene cu expresia „lemnul lucreaza”;
In urma acestui fenomen rezulta variatii dimensionale ale parchetului care se
traduc prin aparitia rosturilor intre lamele sau printr-o deformare.

Bine de stiut:
 Pe timpul perioadei de iarna, trebuie sa aerisiti incaperile in reprize scurte. A
aerisi pe termen lung in timp de iarna are ca efect scaderea si mai mult a
umiditatii aerului, ceea ce are drept consecinta aparitia de rosturi intre lamele.
 Daca este posibil, plasati mai multe surse de umidificare in incaperi in
perioada cat se foloseste instalatia de incalzire. Folosirea unui umidificator
(difuzor de vapori de apa) la inceputul sezonului rece, cand se porneste
instalatia de incalzire este foarte utila.
 Evitati cat mai mult variatiile climatice ale aerului din incaperi.
 Lemnul este un material viu, care traieste in ritmul variatiilor climatice.
 Parchetul este deosebit de sensibil la actiunea sistemelor de incalzire si a
sistemelor de aer conditiionat.
 Pentru ca parchetul sa fie bine intretinut si sa-si pastreze echilibrul, trebuie ca
umiditatea relativa a aerului in incaperile unde este pus in opera, sa fie
cuprinsa intre 45-60%.
In cazul in care aceste reguli nu sunt respectate, parchetul poate avea probleme
„de comportament” ca:
 Aparitia spatiilor intre lamele si a fisurilor;
 Deformarea lamelelor.
Aceste cazuri nu antreneaza responsabiilitatea producatorului si nici a firmei
care l-a pus in opera.
Cu putina grija pentru evitarea greselilor, parchetul isi poate pastra nobletea si
frumusetea vreme indelungata. Pentru acestea, va amintim:

5 motive pro umidificare:






Rezistenta crescuta impotriva racelilor si gripei;
Imbunatatirea starii generale de bine si putere de concentrare crescuta;
Protectia pielii si a ochilor impotriva uscarii;
Reducerea nivelului de praf, ajutand astfel pe cei ce sufera de alergii;
Mentinerea calitatii pardoselilor din lemn, a mobilierului, accesoriilor.

Pentru detalii si oferta pentru umidificatoare, nu ezitati sa ne contactati:
0785 20 30 93/ 0722 296 143

www.kormos-parchet.ro

