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Čistění a údržba dřevěných podlah ošetřených voskovým olejem 
 

KRÁSNÉ BEZCHYBNÉ PODLAHY DEN ZA DNEM S PÉČÍ PRO OLEJOVANÉ/VOSKOVANÉ 
PODLAHY. 

Po mnoho staletí jsou podlahy ošetřovány oleji a vosky, aby byl zachován jejich jedinečný vzhled a vysoká 

kvalita. Oleje a vosky obsahují pouze přírodní složky. Klademe důraz na kvalitu těchto složek, které udrží 

vaši podlahu krásnou po dlouhou dobu. 

 

ČISTĚNÍ A BĚŽNÁ PÉČE 

Týden po ukončení montáže a naolejování podlahy byste neměli na podlahu pokládat kobercové předložky, 

nebo pohybovat s moc těžkým nábytkem. Odstraňte všechny nečistoty pomocí mopu, měkkého smetáku, 

nebo vysavače, čistěte na mokro v případě, že je to nezbytně nutné. 

 

SUCHÉ ČISTĚNÍ – MOP, MĚKKÝ SMETÁK, VYSAVAČ 

Mokré čistění (např.: BONA Soap tekuté mýdlo nebo Scheucher Vegetable oil soap lotion natural) – mýdlo 

s rostlinnými oleji. Poměr ředění přípravku dle návodu typu výrobku. Vytřete podlahu s namočeným a dobře 

vyždímaným hadříkem či mopem.  

Doporučujeme odstranit neústupné skvrny pomocí padu namočeného v mýdlové vodě a následně setřít 

hadříkem či mopem. Pozor, moc vody může způsobit bobtnání ve spojích. Frekvence čištění záleží na 

používání a zátěži podlahy. Nepoužívejte moc vody – přehnané máčení podlahy může způsobit bobtnání a 

začernávání spár mezi jednotlivými lamelovými dílci. 

 

ZÁKLADNÍ ČISTĚNÍ POMOCÍ INTENZIVNÍHO ČISTIČE 

Použijte pouze v případě, kdy běžné čistění je nedostačující. Pro tyto případy použijte hnědý čistící pad. Pro 

větší plochy doporučujeme použít rotační kotouč a čistící pad. Ředění závisí na stupni znečistění. Navlhčete 

pad a odstraňte nečistoty ve směru lamel. Zbývající špinavou vodu rychle odstraňte dobře vymáchaným a 

vyždímaným hadříkem. Na odolnější skvrny použijte nezředěný čistič a utřete. Nečistoty odstraňte 

opakovaným vytíráním čistou vodou. Pozor, nepoužívat moc vody! 

Po uschnutí podlahy, naneste podlahový vosk nebo olej. 

 

ZÁKLADNÍ PÉČE, OBNOVENÍ A RENOVACE VOSKOVÝM OLEJEM 

- zanechá vaší podlahu svěží, lesklou a dobře ji ochrání proti proniknutí vlhkosti. 

 

Naneste hadříkem tenkou vrstvu ochranného vosku na čistou a suchou podlahu a jemně vetřete. Dále 

pokračujte dle návodu. Některé oleje je třeba asi po 30 minutách vyleštit hadříkem. Nesmějí být vidět žádné 

šmouhy. U jiných voskových olejů se po nanesení na podlahu nesmí 8 až 10 hodin vstoupit a olej se 

nerozlešťuje. Proto je nutné olej nanášet ve stejnoměrné vrstvě, aby nezůstávaly loužičky (místa 

s nevsáknutým olejem). Pro olejování je nutno zajistit teplotu min. 18 °C a dobré větrání. POZOR NA 

HADŘÍKY OD OLEJE, HROZÍ SAMOVZNÍCENÍ. 

Takto ošetřujte podlahu 2-3x po sobě (cca po 12 h) a během této doby podlahu neumývejte. Ošetření 

podlahy ochranným voskem je základní péče, a tak se ošetří podlaha i hrany proti pronikání vlhkosti. Před 

použitím si pozorně přečtěte návod na oleji. Postup aplikace se výrobce od výrobce liší. 

Renovace 

Ochozená místa, neodstranitelné skvrny jako jsou spáleniny, zbytky barev, škrábance atd. mohou být 

částečně opraveny: odstraňte skvrny a škrábance pomocí 150-180 brusným padem nebo smirkovým 

papírem, ujistěte se, že následujete zrnitost dřeva. Pro jemnější broušení použijte 220-240 smirkový papír 

dokud jsou vidět stopy po broušení. Odstraňte všechny nečistoty, které vznikly při broušení. Potom proveďte 

ošetřující nebo obnovující proces, který je popsán výše. Pečující přípravky můžete použít i podruhé. 
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* RADY K UŽÍVÁNÍ 

Klimatické podmínky v místnosti 

Pro vaše osobní pohodlí a pro udržení podlah v co nejlepším stavu, zajistěte, aby teplota v místnosti 

byla 20-22°C a relativní vlhkost 45 – 55%. K udržení stálé vlhkosti během topné sezóny, 

doporučujeme použít zvlhčovač vzduchu. Nízkou vzdušnou vlhkostí může dojít k podélnému i 

příčnému prohnutí lamel (parket), tzv. korýtkování na dlouhých i krátkých spojích a tvoření spár 

mezi jednotlivými dílci. U vysoké vzdušné vlhkosti se mohou projevit obdobné deformace včetně 

vydutí a vzedmutí celé podlahy nebo jejích částí. Nízká nebo naopak vysoká vzdušná vlhkost může 

nevratně poškodit vaši podlahu, za což zhotovitel nenese odpovědnost. 

 

OCHRANA PODLAHY 

PODLAHU OCHRÁNÍTE OD PÍSKU A NEČISTOT UMÍSTĚNÍM ČISTÍCÍCH ROHOŽEK VE VSTUPNÍCH 

PROSTORECH. POHYBLIVÝ NÁBYTEK OPATŘETE FILCOVÝMI PODLOŽKAMI. KOLEČKOVÉ ŽIDLE 

OPATŘETE KOLEČKY S MĚKČENÝM POVRCHEM, PŘÍPADNĚ DEJTE POD ŽIDLI PODLOŽKU POD 

KOLEČKOVÉ ŽIDLE. 


