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olejované / voskované dřevěné podlahy

s aplikací Parquet Care and Parquet Cleaner 



30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70%

30°C

28°C

26°C

24°C

22°C

20°C

18°C

16°C

This „feel comfortable“ chart for indoor room climate demonstrates the 

combination of relative humidity and room temperature 

where the overwhelming majority feels comfortable in indoor rooms.
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Temporarily acceptable range 

Inappropriate indoor climate for humans and wood
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Room climate

Optimální rozsah

Dočasně přijatelný rozsah

Relativní vlhkost

 

Z tohoto grafu  „příjemného pocitu“ je možné

Nevhodná pokojová teplota pro člověka i dřevo

odvodit souvislost relativní vlhkosti a pokojové teploty, která je pro 
většinu osob ve vnitřních prostorách příjemná..

Vnitřní klima
Pokojová teplota
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EN 15251:2012 „ Input parameters for indoor climate“ recommends a seasonally caused relative humidity of approx. 30% - 65% 

for a healthy room climate. In this range, natural characteristics of wood like gaps, minor cracks or warpage of your parquet floor 

may occur in a moderate degree. In case of long-term deviations, health impairments or excessive changes in the appearance 

of your hardwood floor, like big deformations, big gaps and cracks may occur. Wood as a natural material reacts more sensitively 

to changes of the relative humidity than to changes of temperature. Therefore the key to success lies in the observance of 

an optimum relative humidity of your indoor air! This generally requires periodic cleaning and maintenance of your parquet 

floor as well as an appropriate air humidification in the heating season. We therefor recommend cold humidifiers with an integra-

ted sterilization system. The installation of Fidbox records your climate above and under your parquet floor over many years and 

can be conveniently monitored  by mobile app. Paying attention to these important factors will guarantee pleasure over decades 

with your high-quality parquet floor from Scheucher.
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Klíčem k úspěchu je pak optimální relativní vlhkost vzduchu uvnitř místnosti. 

Norma EN15251:2012 „Vstupní parametry vnitřního prostředí“ doporučuje pro zdravé vnitřní klima relativní
vlhkost způsobenou změnami ročních období v rozmezí přibližně  40% - 60%. V tomto rozsahu může
do určité míry dojít k přirozenému vznikání mezer, malých prasklin, nebo zkroucení parketové podlahy.
V případě dlouhodobých odchylek, narušení celistvosti, nebo přílišných změn vzhledu plovoucí podlahy,
mohou vzniknout větší deformace, mezery a praskliny.
Dřevo je přírodní materiál, který citlivěji reaguje na změny vlhkosti a teploty.

K tomu je třeba pravidelné čištění a údržba dřevěné podlahy i vhodné zvlhčování vzduchu v topné sezóně.
Za tímto účelem doporučujeme zvlhčovače vzduchu s integrovaným dezinfekčním systémem.
Instalace Fidboxu umožňuje zaznamenávat klima nad a pod vaší parketovou podlahou a pohodlně ho monitorovat
mobilní aplikací po mnoho let . Budete-li věnovat pozornost těmto podstatným faktorům, které ovlivňují životnost vysoce kvalitní 
parketové podlahy Scheucher, užijete si s ní desítky spokojených let. 
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Init ial  t reatment

You receive a ready-to-use Scheucher® parquet floor. Nevertheless, for the long-term value preservation of your floor, an initial care 

after installation is highly recommended in order to once again protect all of the edges against moisture intrusion. Talk to your floorer 

- he/she will be pleased to assist you in this. 

Úvodní údržba

 

 

Stali jste se majiteli dřevěné podlahy Scheucher®. V zájmu dlouhodobého zachování hodnoty vaší podlahy je však i tak třeba 
věnovat se ihned po instalaci úvodní údržbě, abyste zabránili narušení hran parket vlhkostí. Poraďte se s vaším podlahářem, 
rád/ráda vám bude asistovat.
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Home is where I can really relax and be myself. A place where I can express my own personal style and taste, surrounding myself 

with the things I love. Choosing from superior wood species, dimensions and colours in the Scheucher® range of top quality 

oiled/waxed wooden flooring means I can create a bespoke floor that’s unique to my space, making my home a true reflection 

of my personality.

A specially developed range of cleaning and care products enhances the natural hues of my wooden floor. These care products 

protect and preserve the beautiful sheen and individual character of the wood. Gentle treatment essences ensure the surface 

remains smooth yet hard-wearing -  free from all solvents and as of now water-based.

MY  home – MY  st y leMŮJ domov, MŮJ styl

 

 

 

Domov je místo, kde si můžeme skutečně odpočinout a být sami sebou. Místo, kde můžeme vyjádřit osobní styl
a vkus a obklopit se věcmi, které máme rádi. Scheucher® nám na poli olejovaných a voskovaných dřevěných podlah
dává možnost vybrat si z prvotřídních druhů dřeva, rozměrů a barev. Je možné nechat si na zakázku vytvořit zcela
unikátní podlahu pro vlastní prostor, a učinit tak domov odrazem vlastní osobnosti.

 

 

Specializovaná řada čistících produktů a péče pomáhá udržet přirozené odstíny dřevěné podlahy. 
Produkty určené pro péči a ochranu pomáhají zachovat krásný  lesk a individuální charakter dřeva.
Obsažené esence jemné péče zajistí, že povrch je stále hladký a přitom odolný.
Produkty neobsahují rozpouštědla, a nyní jsou už navíc čistě jen na vodní bázi.
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It is usually sufficient to clean your floor using a vacuum cleaner or a soft broom. 

Damp cleaning with Scheucher Parquet Cleaner can be carried out if required. 

CleaningČištění

 

Podlahu obvykle stačí čistit vysavačem nebo jemným smetákem. Mokré čistění je podle potřeby možné
za použití přípravku Scheucher Parquet Cleaner.
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1. Dry cleaning: with a vacuum cleaner or a soft broom.

2.  Damp cleaning: Shake Parquet Cleaner well before use. Open flask and fill reservoir by squeezing the bottle. 

 The reservoir contains 60 ml, which have to be mixed with 6-8 liters of warm water. Apply the mixture on the surface 

 with a damp, well wrung out mop, Scheucher cleaning pads or even more comfortably with our cordless Scheucher Careboy

  and the appropriate cleaning pads. Make sure no water gathers on the surface since this could damage your floor.

 The frequency of  damp cleaning is up to you an depends on the amount of dirt or the degree of use.

CAUTION: Micro fiber cloths of rugged type are not suited for cleaning due to their abrasive effect. Scheucher 

CAREboy

Application
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Postup

Nasucho: vysavačem nebo jemným smetákem

 
 

 

 

UPOZORNĚNÍ: Utěrky z drsného mikrovlákna nejsou na čištění vhodné, mohly by podlahu poškrábat.

Mokré čištění: Přípravek Parquet Cleaner před použitím důkladně protřepejte. Otevřete láhev
a obsah vylijte do nádržky. Obsah nádržky (60 ml) doplníte 6–8 litry teplé vody. Směs nanášejte na podlahu
vlhkým, dobře vyždímaným mopem, čistící utěrkou Scheucher nebo, ideálně, bezdrátovým čistícím a leštícím strojem
na podlahy Scheucher Careboy a vhodnými utěrkami.
Na podlaze by se neměla vytvořit větší vlhká kaluž, mohla by podlahu poškodit. Jak často budete využívat mokré čištění
záleží na vašem uvážení a míře znečištění.
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To keep your Scheucher® parquet floor at its best we recommend using Scheucher Parkett Care after 15-20 wet cleaning cycles. You 

don‘t have to keep count of that because the bottle capacity of Scheucher Parquet Cleaner lasts for 17 fillings of the reservoir. 

Care

 

Údržba

Chcete-li udržet dřevěnou podlahu Scheucher® v co nejlepším stavu, používejte péči Scheucher Parkett Care
po 15–20 mokrých čištění. Čistící cykly není třeba počítat, kapacita přípravku Scheucher Parquet Cleaner činí 17 čištění.
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1. Make sure the wood floor is clean and dry.

2.  Shake Parquet Care bottle well before use and apply undiluted - manually or by machine- using a lint-free cotton cloth, 

 white pads, Scheucher cleaning pads or even more comfortably our cordless Scheucher Careboy and the appropriate 

 polishing pads. Application amount 25–35 g/m2. Apply in steps (3–5 m2). 1 liter will last for approx. 30–40 m2. An even application 

guarantees an extraordinary silky sheen finish. Polish the applied Parquet Care till the wood is saturated and the whole surface

  area seems evenly. Make sure there are no more streaks left anymore. SCHEUCHER CAREBOY must be rinsed with a full tank of 

 clear water after use to prevent the nozzle from clogging.

3. Let the floor dry for approx. 4 hours at good ventilation. Treat the floor carefully within the first 6-8 days after 

 initial care treatment and avoid any damp cleaning during this time.

Application
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Postup

 
 

 

 

 

   

 

Podlaha by měla schnout za přístupu čerstvého vzduchu přibližně 4 hodiny. 6–8 dní po aplikaci úvodní péče vyžaduje
podlaha pečlivé zacházení. V tomto období se, prosím, vyhněte veškerému mokrému čistění.

Ujistěte se, že je dřevěná podlaha čistá a suchá.

Přípravek údržby Parquet Care před použitím protřepejte a nanášejte neředěný – ručně nebo strojem – bavlněným hadříkem,
který nepouští vlákna, čisticími utěrkami Scheucher nebo, pohodlně, strojem Scheucher Careboy a vhodnými lešticími utěrkami.
Množství 25 – 35 g /m2 aplikujte postupně (3–5m2) . 1 litr vydrží na přibližně 20 –40 m2. Rovnoměrná aplikace zajistí
neuvěřitelně hedvábný lesk. Péči Parquet Care nanášejte dokud není dřevo nasyceno a celý povrch podlahy pokrytý rovnoměrně.
Nikde by už neměly být vidět vrstvy přípravku.  Stroj Scheucher Careboy je třeba po použití propláchnout plnou nádrží čisté vody,
aby se tryska neucpala.
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To preserve the beautiful look of your parquet floor and protect it‘s suface please avoid mechanical damages whereever possible.

To avoid scratches and serious damages it is recommended to place mats in the entrance area and remove sand and grit with a broom 

immediately. Equip your movable furniture with felt gliders and use special rolls for wooden floors on office chairs. Do not leave any 

wet items on your parquet floor. To assess results properly, try out care and/or cleaning procedures in an inconspicuous place before 

applying the product.

Cloths, pads and so on, soaked with Scheucher Parquet Care are fully washable up to 60°C. It is recommended to wash your 

cleaning and polishing pads immediately after application so they are ready for the next use. 

These care instructions are based on our experience for years and are supposed for your support. 

We will not take any responsibility for misuse as well as potentially changed product characteristics due to repair or care measures.

Useful  t ips  &  precautionar y  measuresUžitečné tipy & preventivní opatření

 

 
 

 

 

 

 

Pokud si chcete zachovat skvělý vzhled parketové podlahy a maximálně ji ochránit, vyhněte se, prosím, co možná nejvíce 
mechanickému poškození. Před poškrábáním a větším poškozením podlahu ochráníte, když do vstupních prostor umístíte podložky
 a znečištění pískem nebo hrubým prachem co nejdříve odklidíte. Veškerý posuvný nábytek by měl být opatřený filcovými 
ochrannými prvky. Máte-li na dřevěné podlaze kancelářškou židli s kolečky, podložte ji speciální ochrannou podložkou. Na parketové 
podlaze nenechávejte ležet vlhké předměty.
Pokud chcete správně zhodnotit výsledky, nejprve péči a/nebo čisticí přípravky vyzkoušejte na místě, které není příliš na očích.

Hadříky a utěrky, které jste použili na péči s přípravkem Scheucher Parquet Care perte na 60°C. Doporučujeme čisticí
i lešticí textil prát ihned po použití, aby byl připravený na další použití. Instrukcemi o údržbě, které vycházejí z našich
mnohaletých zkušeností, vás chceme podpořit. Neneseme ale žádnou zodpovědnost za nesprávné použití ani potenciálně
 změněné vlastnosti produktu následkem úprav nebo nevhodného užití.




