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  POSTUP
   Systém na ošetrovanie a čistenie lakovaných a olejovaných drevených podláh
 „Doživotie“ pre Vašu podlahu!

Ošetrovanie a čistenie lakovaných podláh
Profesionálne ošetrovanie a čistenie drevených podláh zahŕňa 
prvé a následné ošetrovanie, hĺbkové čistenie a pravidelné umý-
vanie. Vo všeobecnosti však platí, čím dlhšie je lak v prvých 
dňoch bez zaťaženia a čistenia tým dlhšia je jeho životnosť!
• Čerstvo lakované drevené podlahy sú pochôdzne po 24 hod.!
• Prvé ošetrenie podlahy môže byť vykonané až po 2-3 dňoch!
• Prvý 7-10 dní nezakrývajte podlahu kobercami. Nábytok kladi-

eme na podlahu až po prvom ošetrení!
• Plné zaťaženie drevených podláh je možné po 7-10 dňoch.

Postup a frekvencia opakovania
Prvé a následné ošetrenie:
Pred prvým zaťažením lakovanej drevenej podlahy odporúčame 
ošetriť jej povrch = prvé ošetrenie. Použite ošetrovací prostrie-
dok Parketový čistič AP 20 alebo Parketový vosk LP 35. Prí-
pravky aplikujte neriedené mopom v tenkej, rovnomernej vrstve 
a nechajte vyschnúť. Rovnaký postup použite aj pri následnom 
ošetrení, ktorému musí predchádzať dôkladné hĺbkové čiste-
nie!
Pravidelné umývanie:
Podlahu najprv vysajte alebo pozametajte. Pre umytie podlahy 
použite roztok vody s 3% parketového čističa AP 20. Podlahu 
pretrite jemne vlhkou handrou navlhčenou v roztoku.
Hĺbkové čistenie:
Ak je znečistenie podlahy natoľko rozsiahle, že nepostačuje 
pravidelné umývanie je potrebné vykonať hĺbkové čistenie. Po-
užite roztok vody s 10-50% parketového čističa AP 10. Podlahu 
pretrite vlhkou handrou navlhčenou v roztoku, necháme chvíľu 
pôsobyť a následne podlahu vydrhneme. Nečistotu stiahnite čis-
tým vlhkým mopom a podlahu nechajte dôkladne vyschnúť.

Zaťaženie podlahy Pravidelné 
umývanie

Hĺbkové čistenie / 
Následné ošetrenie

Normálne zaťaženie 1x /t ýždeň 1x / rok
Veľké zaťaženie 2x /t ýždeň 1-2x / rok
Veľmi veľké zaťaženie denne 2-4x / rok

Ošetrovanie a čistenie olejovaných podláh
Profesionálne ošetrovanie a čistenie drevených podláh zahŕňa 
prvé a následné ošetrovanie, hĺbkové čistenie a pravidelné umý-
vanie. Vo všeobecnosti však platí, čím dlhšie je olej v prvých 
dňoch bez zaťaženia a čistenia tým dlhšia je jeho životnosť!
• Čerstvo olejované drevené podlahy sú pochôdzné po 24 hod.!
• Prvé ošetrenie podlahy môže byť vykonané až po 7 dňoch!
• Prvý 7-10 dní nezakrývajte podlahu kobercami. Nábytok kladi-

eme na podlahu až po prvom ošetrení!
• Plné zaťaženie drevených podláh je možné po 7-10 dňoch.

Postup a frekvencia opakovania
Prvé a následné ošetrenie:
Pred prvým zaťažením olejovanej drevenej podlahy odporúča-
me ošetriť jej povrch = prvé ošetrenie. Použite ošetrovací pro-
striedok na olej AP 90. Prípravok aplikujte neriedené mopom v 
tenkej, rovnomernej vrstve a nechajte vyschnúť. Rovnaký po-
stup použite aj pri následnom ošetrení, ktorému musí predchá-
dzať dôkladné hĺbkové čistenie!
Pravidelné umývanie:
Podlahu najprv vysajte alebo pozametajte. Pre umytie podla-
hy použite roztok vody s 3% Prírodné podlahové mydlo HS 92. 
Podlahu pretrite jemne vlhkou handrou navlhčenou v roztoku.
Hĺbkové čistenie:
Ak je znečistenie podlahy natoľko rozsiahle, že nepostačuje 
pravidelné umývanie je potrebné vykonať hĺbkové čistenie. Po-
užite roztok vody s 10-50% parketového čističa AP 10. Podlahu 
pretrite vlhkou handrou navlhčenou v roztoku, necháme chvíľu 
pôsobyť a následne podlahu vydrhneme. Nečistotu stiahnite čis-
tým vlhkým mopom a podlahu nechajte dôkladne vyschnúť.

Zaťaženie podlahy Pravidelné 
umývanie

Hĺbkové čistenie / 
Následné ošetrenie

Normálne zaťaženie 1x /t ýždeň 1x / rok
Veľké zaťaženie 2x /t ýždeň 1-2x / rok
Veľmi veľké zaťaženie denne 2-4x / rok

Uvedené výrobky spracúvajte v súlade s informáciami v ich aktuálnych technických listoch. Uvedené časové údaje sa vzťahujú na laboratórne podmienky - teplota 
20°C a rel. vlhkosť vzduchu 60%. Pri vyššej vzdušnej vlhkosti a nižšej teplote sa časy predlžujú, vyššie teploty časy skracujú.


