
Uwagi ogólne

Impregnacja w zależności od intensywności użytkowania ulega 
naturalnemu ścieraniu. Dlatego wymagana jest regularna pielęgnacja. 
Jeśli użytkowana powierzchnia ulegnie uszkodzeniu należy 
przeprowadzić szlifowanie i ponowną impregnację. Drewno jest 
produktem naturalnym. Pracuje i dostosowuje się nieustannie do 
panującej wilgotności powietrza w pomieszczeniu. W okresie grzewczym 
wilgotność względna powietrza  wyraźnie spada. Drewno nieuchronnie na 
to reaguje , oddając wilgoć , kurczy się. Optycznie daje się to zauważyć 
przez tworzenie się fug w podłodze. Im dłuższe i intensywniejsze 
ogrzewanie pomieszczeń  tym suchsze powietrze w pomieszczeniu i tym 
szersze tworzą się szczeliny. Przy końcu sezonu grzewczego stają się 
wyraźnie widoczne. Na koniec lata są znów mało widoczne lub prawie 
zamknięte. Aby nieco przeciwdziałać rozsychaniu się podłogi  należy 
wieszać na grzejnikach wodne nawilżacze powietrza i/lub utrzymywać 
wystarczającą ilość zielonych roślin w domu.

+ Generalnie temperatura w pomieszczeniach powinna wynosić ok. 20°C 
a wilgotność względna powietrza utrzymywana w granicach 50-65 % 
aby uniknąć nadmiernych zmian wymiarowych drewna.

+

 

+ Nie stosować wiórów stalowych ani ostrych padów czyszczących.

+ Brud i piasek działają jak papier ścierny i powinny być natychmiast 
usuwane. 

+ Stosowanie przed wejściem wycieraczek skutecznie redukuje ilość 
wnoszonych zanieczyszczeń.

+ Aby uniknąć powstawania rys od krzeseł należy stosować ochronne 
filcowe nakładki, pod meble na rolkach należy stosować maty chroniące 
podłogę. 

Świeżo olejowaną podłogę należy pozostawić nieużywaną przez 2-3 dni 
w celu pełnego utwardzenia się oleju. W tym czasie nie stosować 
żadnych środków pielęgnacyjnych. 

+ Stosujcie Państwo do pielęgnacji i czyszczenia tylko produkty  dobrej 
jakości i zalecane przez producenta.
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Pielęgnacja  olejowanych i woskowanych 
podłóg drewnianych



odświeżać stosując głęboko działający i szybko Państwa podłoga drewniana i parkietowa jest chroniona przed 
schnący OLI-NATURA Pflegeöl. Olej w niewielkiej zabrudzeniami i wnikaniem wilgoci dzięki wysoko 
ilości nanieść na gruntownie oczyszczoną suchą jakościowemu impregnowaniu. Aby zapewnić skuteczną 
podłogę. Następnie wypolerować mniejsze 

ochronę jak najdłużej a Państwo mogli cieszyć się swoją 
powierzchnie za pomocą bawełnianej ściereczki a 

podłogą należy przestrzegać następujących wskazówek. A my przy większych powierzchniach maszynowo białym 
gwarantujemy, że podłoga odwdzięczy się i z roku na rok padem. W przypadku mocno zniszczonych 
będzie coraz piękniejsza, uzyskując charakterystyczny powierzchni zalecamy pozostawienie pielęgnacji 

olejowej na 10 do max. 60 minut przed naturalny wygląd.
przystąpieniem do polerowania. Poza naturalnym 

Drobny piasek, kurz działają jak papier ścierny, dlatego należy bezbarwnym wariantem OLI-NATURA Pflegeöl dostępny jest również w 
pamiętać, aby zabrudzenia były regularnie usuwane za pomocą kolorze białym do odświeżania białych i szarych powierzchni 
szczotki lub odkurzacza. Takie czyszczenie na sucho powinno się olejowanych.
przeprowadzać zasadniczo przy każdym bieżącym sprzątaniu, 

Do podłóg wykończonych OLI-NATURA Olejo woskiem lub gdy chcecie odświeżaniu oraz gruntownym czyszczeniu.
Państwo chronić swoją olejowaną podłogę 
dodatkową warstwą wosku polecamy zastosowanie 
OLI-NATURA wosku pielęgnacyjnego. Wosk 
należy nanieść zgodnie z instrukcją na opakowaniu 

Pod pojęciem bieżące czyszczenie, rozumie się równomierną cienką warstwą za pomocą 
regularne sprzątanie, do którego należy bawełnianej ściereczki, aplikatora do podłóg lub 
czyszczenie podłogi na sucho za pomocą szczotki zraszacza na czystą suchą podłogę. Potem 
i odkurzacza oraz zmywanie. Normalnie natychmiast wypolerować mniejsze powierzchnie 
zabrudzone podłogi w pomieszczeniach za pomocą bawełnianej ściereczki a przy większych 
mieszkalnych powinny być raz w miesiącu, maszynowo białym padem.
ewentualnie w zależności od potrzeby zmywane 
OLI-NATURA Holzseife (50 ml na 10 l wody) za 
pomocą wilgotnej szmatki lub wilgotnego mopa 
stosując się do instrukcji na opakowaniu. Gruntowne czyszczenie przeprowadza się zawsze na całej powierzchni i 

W obiektach częstotliwość czyszczenia należy zwiększyć a zmywanie konieczne jest wtedy gdy widoczne są nieefektowne warstwy lub gdy 
powinno być przeprowadzane przynajmniej raz w tygodniu. powstałe zabrudzenia nie dają się usunąć zwykłymi środkami 
Bezwzględnie należy unikać tworzenia skupisk wilgoci, które mogą czyszczącymi. Do gruntownego czyszczenia polecamy 
powodować paczenie w obszarze łączeń i fug. Uporczywe plamy dają nasz OLI-AQUA CLEAN  Parket tgrundre in iger  
się łatwo usunąć wilgotną szmatką po potraktowaniu przez kilka minut rozcieńczony z wodą w stosunku 1:1 - 1:3 i nanoszony 
skoncentrowanym OLI-NATURA Holzseife. szerokim mopem. Należy przy tym unikać tworzenia się  

skupisk wody. Po krótkim czasie działania rozpuszczone 
  zabrudzenia i resztki środków pielęgnacyjnych usunąć 

przez szorowanie. Następnie niezwłocznie z małych 
Odświeżanie stosowane jest w razie potrzeby i zależy od powierzchni za pomocą chłonnego suchego mopa a przy 
indywidualnego uznania. większych powierzchniach odkurzaczem wodnym zebrać 
Przy odświeżaniu olejowanych podłóg mogą Państwo wybrać rozpuszczone zabrudzenia. Następnie zetrzeć na wilgotno 
pomiędzy stosowaniem tylko pielęgnacji olejowej lub dodatkowo czystą wodą. Gruntowne czyszczenie powinno być 
chroniącej pielęgnacji woskowej. Aby utrzymać niezmienny charakter przeprowadzane możliwie jak najrzadziej i jeśli to możliwe 
olejowanej podłogi polecamy szczególnie narażone powierzchnie ręką fachowca.

Czyszczenie bieżące

Odświeżanie i renowacja

Gruntowne czyszczenie

Pflegeöl
Natürliches Pflegeöl, das tief in das Holz eindringt 

und den natürlichen Charakter des Bodens bewahrt  
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