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Návod na čistenie a ošetrovanie olejovaných drevených podláh
Všeobecne o drevených podlahách
Každý strom je unikátny kus prírody,, každá doska má svoju osobitú kresbu a prezentuje tak svoj charakter. Drevo je
priedušný, živý a teplý materiál, symbolizuje život, tradíciu i spojenie človeka s prírodou. Jee výrazný a dodáva každému
bytovému priestoru prirodzený a nezameniteľný
nezameniteľn estetický výraz.
Farebné rozdiely medzi jednotlivými drevenými prvkami patria tak,
tak ako štruktúra, k drevu. Podlaha prispieva k pocitu
celkovej pohody predovšetkým tam, kde je priznaná prirodzená farebnosť a štruktúra dreva.
dreva V závislosti od vzhľadu
a úpravy môže drevo pôsobiť útulne a rustikálne či moderne a elegantne.
Drevo prechádza vonkajšími vplyvmi prirodzeným starnutím. Svetlo, slnko, drobné odreniny a užívanie dodá vašej podlahe
čaro, ktoré pôsobí sympatickým dojmom. Navzdory tomu, rok čo rok, dozrieva na drevenej podlahe
podlahe elegantná patina.
Klíma
Drevo je prírodný materiál s vynikajúcimi vlastnosťami a nenapodobiteľnou atmosférou, ale nenechá
ne
si nič vnucovať
a počas svojej životnosti reaguje na okolité
okolit vplyvy. Preto musíme dodržiavať niektoré pravidlá,
pravidlá aby sme predišli neželaným
problémom. Drevená podlaha miluje vyvážené klímu. Príjemná teplota miestnosti 20-22 °C a relatívna vlhkosť 40-50%
40
sú
ideálne. Povrchová teplota parketovej podlahy s podlahovým vykurovaním nesmie presiahnuť 27 °C. Dodatočným
príspevkom pre vaše zdravie a zachovanie hodnoty vašej podlahy je zabrániť vysychaniu
chaniu dreva prostredníctvom zvlhčovača
zvlhčovač
vzduchu počas vykurovacej sezóny.
Zdravej blahodarnej klíme pre život napomáhajú steny vyrobené z dreva alebo tehál, teplo zo sálavého vykurovania (krbové
kachle), a drevené podlahy s otvorenými pórmi (nie lakované, ale olejované).
Zo strany výrobcov parkiet a odborníkov je pravidelne zdôrazňované: Ak dôjde z dôvodu pretrvávajúcej príliš vlhkej, či príliš
suchej klímy alebo extrémnych výkyvoch
ch v miestnosti a k následnému poškodeniuu drevenej podlahy,
podlahy vina spočíva v malých
neprimeraných skúsenostiach, nikdy nie v materiáli, v týchto prípadoch sú reklamácie neopods
dstatnené.
Drevená podlaha pripevnená k podkladu lepením alebo pomocou
pomocou klincov/skrutiek je pripojená (relatívne) pevne, napriek
tomu podlahové prvky pracujú, ale každý sám - každá doska resp. každý drevený prvok sa zväčšuje alebo zmenšuje
individuálne. Aj tu má za následok príliš vlhký alebo príliš suchý vzduch v miestnostii trhliny
trhl
a špáry, v ojedinelých
extrémnych prípadoch môže dôjsť u viacvrstvových parkiet až k uvoľneniu vrchných parketových lamiel.
lamiel Dokonca môže
dôjsť k uvoľneniu dosky alebo niekoľkých dosiek z lepidlového lôžka.
Počiatočné ošetrenie po montáži parketovej podlahy
Po montáži parketovej podlahy je potrebné počiatočné
né ošetrenie pre ochranu parketových spojov a miest v oblasti hrán
parketových dosiek pred vniknutím nečistôt, prachu,
prachu najmä vlhkosti a pri bežných olejoch pre zvýšenie odolnosti povrchu
voči vlhkosti a opotrebeniu.. Pre počiatočné ošetrenie odporúčame použiť údržbový olej. Predpokladáme, že parketová
podlaha je po montáži čistá, suchá a čistenie podlahy čistiacim prípravkom na drevo nie je potrebné.
potrebné Údržbový olej,
miestnosti a teplota podlahy by mala byť medzi 15-35 °C. Dostatočné vetranie počas aplikácie a schnutia zabezpečíte
zabezpeč
otvorením okien a dverí. Ďalej počiatočné
očiatočné ošetrenie vykonajte v zmysle článku "Ošetrenie údržbový
držbovým olejom".
Bežné čistenie
Prach alebo
bo nečistoty odstránite vysávačom (pozor, pri čistení drevenej podlahy vysuňte kefu v adaptéri vysávača),
prachovkou alebo metlou s jemnejším vlasom.
vlasom Vo vstupnom priestore bytu vytvortee účinný filter,
filter aby sa zabránilo prístupu
vody, špiny, piesku alebo kamienkov. Čistiacu zónu vytvoríte postupným umiestnením roštu, hrubej rohože a textilnej
rohožky. Prípadné nečistoty je potrebné okamžite z podlahy odstrániť.
Bežné ošetrovanie, utieranie podlahy
Pre bežné čistenie a ošetrenie olejovanných drevených povrchov je ideálne použiť prírodné mydlo „Natural soap“. Tento
produkt je šetrný, koncentrovaný čistič s prírodným vyživovaním, ktorý drevo zvlhčuje, vyživuje, chráni a zabezpečuje veľmi
pevný povrch. Prírodné mydlo vytvára na povrchu mikroskopický vzduchopriepustný film.
Pred ošetrením očistite podlahu od hrubých nečistôt a prachu. Zmiešajte 125
25 ml prírodného mydla s 5 l vlažnej vody a
vlhkou handrou naneste tenkú a rovnomernú vrstvu na podlahu. Po krátkom pôsobení podlahu utrite.
u
Odporúčame používať
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2 vedierka: jedno s pripravovaným roztokom prírodného mydla a druhé s čistou vodou. Odstráňte znečistenú mydlovú vodu
absorbovanú z podlahy a handru opláchnite vo vedre s čistou vodou a dobre vyžmýkajte. Vždy utrite podlahu mydlovou
vodou po dôkladnom vyžmýkaní handry a nechajte vyschnúť, aby sa znovu vytvoril ochranný film prírodného mydla. Cyklus
ošetrovania závisí od stupňa zaťaženia podlahy.
Refreš drevenej podlahy
Olej Refresher „Oil Refresher“ je vysokohodnotný prípravok s malým obsahom prírodného oleja, ktorý povrch regeneruje a
zvýrazňuje prirodzenú kresbu a farbu dreva. Podlaha musí byť čistá, prachu zbavená a suchá. Zmiešajte Olej Refresher s
vlažnou vodou: - v prípade tradične olejovanej podlahy: 1:20 (250 ml oleja do 5 litrov vody), - pre UV-olejované a voskové
podlahy: 1:40 (125 ml oleja do 5 litrov vody). Pri ošetrovaní podlahy použite 2 vedierka: jedno s namiešaným olejom
Refresher a jedno s čistou vodou na opláchnutie. Ošetrujte podlahu s ľahko vyžmýkanou handrou alebo mopom v
pozdĺžnom smere parkiet. Handru alebo mop opláchnite v čistej vode a dobre vyžmýkajte. Bezprostredne potom, ponorte
handru alebo mop do vedierka s namiešaným olejom Refresher a dobre vyžmýkanou handrou alebo mopom vytrite podlahu
opäť v pozdĺžnom smere dreva, aby sa znovu vytvoril ochranný film na povrchu dreva. Odporúčame čistiť plochu postupne
po cca. 10 m2. Týmto spôsobom je podlaha vystavená vlhkosti len na krátku dobu. Čas schnutia po ošetrení je cca. 2
hodiny, počas tejto doby nevstupujte na ošetrenú plochu. Prírodné mydlo a Olej Refrešer pracujú spolu ako jeden systém,
ktorý vašu podlahu ošetruje, chráni a regeneruje. Prírodné mydlo odporúčame pre každodenné čistenie a Olej Refresher pre
ošetrenie podlahy cca. každé 3 mesiace, prípadne podľa potreby. Tým dosiahnete pevný, dobre chránený a krásny povrch.
Pri pravidelnom ošetrovaní bude podlaha viac odolná voči špine a interval k nasledujúcej renovácii podlahy údržbovým
olejom bude výrazne dlhšia.
Intenzívne čistenie
Pri silnom znečistení vyčistite podlahu intenzívnym čističom na drevo „Wood Cleaner“. Tieto produkty sú špeciálne vyvinuté
pre čistenie drevených povrchov a čistia drevené podlahy veľmi šetrne a efektívne. Zmiešajte 150 ml prípravku v 5 l vlažnej
vody. Podlahu vyčistite mopom, roztok ponechajte krátky čas na povrchu, aby sa rozpustili nečistoty, potom ich utrite vlhkou
handrou a nechajte dobre vyschnúť. Odporúčame Vám používať 2 vedierka, jedno s pripraveným roztokom intenzívneho
čističa na drevo a druhé s čistou vodou. Znečistenú vodu absorbovanú mopom z podlahy odstráňte, mop opláchnite v čistej
vode a dobre vyžmýkajte. V prípade potreby vydrhnite podlahu manuálne kefou, mopom alebo padom, pri veľmi špinavom
povrchu podlahovým strojom. Povrch dôkladne vytrite mopom alebo handrou, minimalizujete tak pôsobenie vody na
povrchu dreva. Podlahu nechajte riadne vysušiť po dobu cca. 12 hodín. Po intenzívnom vyčistení ošetrite drevenú podlahu
údržbovým olejom alebo údržbovou pastou.
Odstraňovanie škvŕn
Pred použitím prípravku na odstraňovanie škvŕn odporúčame vykonať malý test na neviditeľnom mieste podlahy, aby
nedošlo k nežiaducej reakcii. Odstraňovač škvŕn „Spot Remover“ intenzívne odstráni tuk, krv, kávu, čaj, červené víno, či rúž.
Obsah nádoby pretrepte a prípravok nastriekajte na škvrnu priamo z nádoby. Odstraňovač škvŕn nechajte škvrnu rozpúšťať
po dobu 10-20 minút. Potom miesto vydrhnite kefkou, až kým škvrna nebude rozpustená. Utrite miesto s vyžmýkanou
bavlnenou handrou namočenou vo vlažnej vode. Ak je potrebné, operáciu zopakujte.
Vosk zo sviečky alebo žuvačky schlaďte ľadovým sprejom alebo kockami ľadu (v plastovom vrecku) a potom opatrne
odstráňte, skondenzovanú vodu okamžite vytrite dosucha!
Tanínové škvrny spôsobené reakciou vlhkosti s trieslovinami v dreve odstránite Neutralizérom tanínových škvŕn „(Tannin
Spot Neutraliser). Obsah nádoby pretrepte a prípravok nastriekajte na škvrnu priamo z nádoby. Prípravok nechajte na
škvrnu pôsobiť po dobu 30-60 minút. Utrite miesto s vyžmýkanou bavlnenou handrou namočenou vo vlažnej vode. Ak je
potrebné, operáciu zopakujte.
Po odstránení škvŕn, keď je ošetrované miesto úplne suché, naneste pôvodnú povrchovú úpravu, napr. olej alebo vosk pre
obnovenie ochrany povrchu.
Ošetrenie údržbovým olejom
Údržbový olej (Maintenance Oil) môžete použiť na údržbu všetkých olejovaných povrchov dreva a je vhodný na pravidelnú
údržbu olejovaných drevených podláh. Teplota produktu, miestnosti a podlahy by mala byť v rozmedzí 15 - 35 °C. Počas
doby aplikácie a sušenia zabezpečte dobré vetranie miestností. Údržbový olej zaručuje maximálnu odolnosť voči nečistote
a vode, zvýrazňuje prirodzenú kresbu a farbu dreva. Pre zachovanie sýteho pôvodného odtieňa použite Údržbový olej v
rovnakom farebnom odtieni, v akom je povrchová úprava ošetrovanej podlahy.
Pred olejovaním vyčistite podlahu čistiacim prípravkom na drevo "Wood Cleaner", postupujte podľa návodu. Po vyčistení
nechajte podlahu min. 8 hodín vyschnúť. Podlaha musí byť úplne suchá. Pred použitím nádobu s olejom dôkladne
pretrepte, aplikujte cca. 1dl oleja na 4 m² padom, maliarskym valčekom, bavlnenou handričkou alebo použitím strojového
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nanášača pre veľké plochy. Je dôležité, aby údržbový olej bol starostlivo vmasírovaný do dreva. Masírujte, kým nebude
drevo nasýtené olejom a kým nebude povrch rovnomerne ošetrený. Pred pokračovaním údržby na ďalšej časti podlahy
ukončite operáciu utretím podlahy čistou suchou bavlnenou handrou v smere drevných vlákien. Podlaha sa nemá javiť
mokrá a po úkone by nemal ostať na povrchu akýkoľvek prebytočný olej. Pokračujte v údržbe na celej ploche podlahy podľa
návodu. Po ukončení prác očistite náradie v rozpúšťadle "Solvent". Pri masírovaní strojom bude podlaha pri 20 °C
vytvrdená po cca. 4 a pri ručnom masírovaní po cca. 24 hodinách. Po tejto dobe môžete opatrne používať podlahu. Počas
vytvrdzovania oleja v priebehu cca. 14 dní odporúčame nepoužívať vlhké utieranie podlahy, nezaťažovať podlahu nábytkom
a nezakrývať ju kobercom. V bytových priestoroch by sa malo toto ošetrenie opakovať v závislosti od zaťaženia každé dva
až tri roky. Vo verejných priestoroch sa interval znižuje v závislosti od zaťaženie na jeden až dva roky.
Základné pravidlá pre zachovanie hodnoty olejovaných drevených podláh
• Efektívnymi zberačmi nečistôt (rošty, hrubé rohože, textilné rohožky) pri vchode zabrániť, aby sa voda, nečistoty, piesok a
kamienky dostali na parketovú podlahu, prípadne ich okamžite z podlahy odstrániť!
• Na spodné časti nábytku, nôh stoličiek a nôh nábytku nalepiť mäkké plstené podložky, aby sa zabránilo poškriabaniu
drevenej podlahy a ich otlačeniu do dreva!
• Pohyblivé stoličky musia mať štandardizované kolieska z mäkkého materiálu a tieto je potrebné pravidelne čistiť,
odporúčame položiť pod stoličky bežne dostupné ochranné rohože z priehľadného plastu!
• Nepoužívajte ostré a tvrdé predmety na drevenej podlahe (napr. ihlové podpätky)!
• Drevené parkety nie sú určené pre vlhké miestnosti, ale sú vhodné iba pre priestory s vyváženou bytovou klímou a to
vrátane ich uskladnenia!
• Rozliatu vodu a iné kvapaliny okamžite odstrániť z podlahy, nikdy nenechať stáť vodu na podlahe!
• Vždy utierať podlahu len vlhkou handrou, nikdy nie mokrou! Nepoužívajte parné čističe alebo čistiace stroje!
• Ak chcete zachovať hodnotu parketovej podlahy a pohodu ľudí, je potrebné udržovať zdravú vnútornú klímu. Najmä v zime
je potrebné udržovať dostatočnú hodnotu vlhkosti (napr. zvlhčovačom)!
• Udržovať vlhkosť a zdravú klímu v miestnosti, teplotu 20-22 °C a relatívnu vlhkosť 40-50%. Pri podlahovom vykurovaní
povrchová teplota parketovej podlahy nesmie prekročiť 27 °C! Vyhnite sa príliš mokrej alebo príliš suchej vnútornej klíme
alebo extrémnym výkyvom, mohlo by to spôsobiť poškodenie prírodnej drevenej podlahy.
• Na prírodné drevené podlahy nepoužívajte utierky z mikrovláknom! Tie sú vhodné len pre plasty a sklo. Spôsobujú
ultrajemné ryhy na povrchu, preto nie sú vhodné pre prírodné materiály ako je drevo.
• V žiadnom prípade nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú čpavok, chlór, kyselinu alebo podobné prísady!
Taktiež sú zakázané čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom!
• Informácie v tomto návode na ošetrovanie sú založené na našich mnohoročných skúsenostiach. Naše záruky sú zásadne
obmedzené na kvalitu našich výrobkov. Pri neopatrnom alebo nesprávnom ošetrovaní drevenej podlahy alebo použitím
nevhodných čistiacich a ošetrovacích prípravkov nemôžeme prevziať záruku a zodpovednosť!
Bezpečnostné pokyny
Olejom nasiaknuté handry vzhľadom na ich prirodzené vlastnosti schnúcich rastlinných olejov sa môžu samovznietiť.
Uskladňujte preto olejom nasiaknuté handry v uzavretých kovových nádobách, nikdy ich nenechávajte voľne v otvorenom
priestore alebo ich rozprestrite na nehorľavom podklade a nechajte uschnúť. Po úplnom vysušení môžu byť tieto handry
likvidované s bežným komunálnym odpadom.
Prostriedky na čistenie a ošetrovanie olejovaných drevených podláh – Výrobca WOCA (DK)
Utieranie

Bežné čistenie:
Refreš podlahy:
Intenzívne čistenie:
Odstraňovanie škvŕn:

Olejovanie

Údržbový olej:

Prírodné mydlo „Natur Seife“ (N-prírodné, W-biele, G-šedé) - WOCA
Olej Refresher „Oil Refresher“ (N-prírodný, W-biely) - WOCA
Čistič na drevo „Wood Cleaner“ - WOCA
Odstraňovač škvŕn „Spot Remover“ - WOCA
Neutralizér tanínových škvŕn „Tanin Spot Neutraliser“- WOCA
Údržbový olej „Maintenance Oil“ (N-prírodný, W-biely, C-farebný) – WOCA
Údržbová pasta „Maintenance Paste“ (N-prírodná) – WOCA

Dodržiavajte odporúčané prostriedky a sprevádzajúci podrobný návod na čistenie a ošetrovanie drevených podláh, prípadne
sa informujte na našej e-mailovej adrese: info@timalignum.sk
Odporúčané prostriedky na čistenie a ošetrovanie drevených podláh sú k dispozícii u vášho predajcu (tiež je možnosť ich
zaslania poštou).

