
 

 
 
Care Instructions for Skirtings 
 
 
Cleaning and Maintenance 
Use a slightly damp cloth to wipe your skirtings clean; do not use a wet cloth. Caution! Avoid getting the 
skirtings wet when cleaning the floor.  
Do not use abrasives, foaming cleansers or any products containing ammonia. 
 
Color change 
Changes in color and wood grain are natural and are a testament to the authenticity of the wood as a 
natural product. Expose the wood, foil or paper surface, to as steady a light as possible. Wood changes 
its color over the years depending on the intensity of UV radiation. 
 
Moisture 
Wood is a piece of living nature. Wood and MDF should not be exposed to moisture or ever become wet, 
because they absorb water, which may lead to changes in the shape or graying. Major alterations can be 
prevented by a healthy indoor climate. We recommend a room temperature of 18-20 ° C and relative hu-
midity of 55 -70%. 
 
Storage 
Skirtings are properly stored standing or lying down on a flat surface. The skirtings should be protected 
from direct sunlight and moisture. The ideal storage climate is a steady temperature of about 18 C° and a 
humidity of 55-70%. 
 
 
The cleaning instructions are based on practical experience. We do not assume any liability for complete-
ness, accuracy and applicability. 
 
Your Pedross Team 

Pokyny pro péči o soklové lišty

Čištění a údržba
K otírání soklových lišt používejte mírně navlhčený hadřík; nepoužívejte mokrý hadřík. Pozor! 
Při čištění podlahy se vyvarujte namočení soklových lišt.
Nepoužívejte abrazivní prostředky, pěnivé čisticí prostředky ani žádné prostředky obsahující 
čpavek.

Změna barvy
Změny barvy a kresby dřeva jsou přirozené a svědčí o pravosti dřeva jako přírodního 
produktu.  
Povrch dřeva, fólie nebo papíru vystavujte co nejstálejšímu světlu. Dřevo v průběhu let mění 
svou barvu v závislosti na intenzitě UV záření.

Vlhkost
Dřevo je součástí živé přírody. Dřevo a MDF desky by neměly být vystaveny vlhkosti a neměly 
by nikdy navlhnout, protože absorbují vodu, což může vést ke změnám tvaru nebo šednutí. 
Větším změnám lze zabránit optimálním vnitřním prostředím. Doporučujeme pokojovou teplotu 
18-20 °C a relativní vlhkost 55-70 %.

Úložný prostor
Soklové lišty se správně skladují ve stoje nebo vleže na rovném povrchu. Soklové lišty by měly 
být chráněny před přímým slunečním zářením a vlhkostí. Ideální skladovací klima je stálá 
teplota kolem 18 C° a relativní vlhkost 55-70 %.

Pokyny pro čištění vycházejí z praktických zkušeností. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za 
úplnost, přesnost a použitelnost.

Váš tým Pedross


