Návod na údržbu olejovaných a voskovaných dřevěných podlah
Ušlechtilá dřevěná podlaha, ušlechtilé olejování a voskování
Olejované a voskované parketové a palubkové podlahy jsou a zůstávají reprezentativní podlahovou krytinou v
každém interiéru. V celém světě se parketové podlahy olejují a voskují osvědčenými originálními dánskými a
švédskými oleji a vosky. Tyto špičkové produkty propůjčují parketám přirozený vzhled s příjemným sametovým
povrchem, zvýrazňují krásu a kresbu dřeva a chrání proti znečištění. Naolejované a voskované parketové podlahy
jsou hygienické a velmi snadno lokálně opravitelné bez jakéhokoliv viditelného napojení nového a starého nátěru.
Důležité
Dřevo je přírodní materiál, který může být ovlivněn pokojovou teplotou i vzdušnou vlhkostí. Říká se „dřevo dýchá„, tzn., že v
důsledku klimatu místnosti a materiálu dochází ke střídavým účinkům. Při relativně vysoké okolní vlhkosti dřevěná podlaha
absorbuje vlhkost a zvětšuje svůj objem. Naopak, při relativně suchém okolí (jako např. během topné sezóny) se vlhkost ze
dřeva vypařuje a zmenšuje se objem dřevěných prvků podlahy. Důsledkem toho je tvorba drobných spár v parketové podlaze
během topné sezóny.
Nehodnoťte to negativně, nýbrž jako důkaz přirozenosti dřevěné podlahy. Postarejte se během topného období o
dodatečné zvlhčení vzduchu, které prospěje nejenom Vašim parketám, ale i dobrému pocitu a zdraví bydlících. Dnes existují
velmi dobré zvlhčovací systémy v každé odborné prodejně. Pokud je to možné, měly by být místnosti používány až po několika
dnech od zhotovení parketové podlahy. Pravidelným větráním a topením se přenáší zbytková vlhkost místnosti na vnější
vzduch, aniž by se bylo nutno obávat negativních vlivů na dřevěnou podlahu.
Přesto však může v mimořádných případech novostaveb dojít k lehkým deformacím dřeva, které ale při vyschnutí opět
zmizí.
Uvědomte si
Povrchové ošetření parket a jiných dřevěných povrchů olejováním a voskováním nemůže vytvořit plochy beze spár. Olejování
a voskování chrání povrch dřeva před opotřebením a umožňuje jeho lepší údržbu. Vosk uzavírá póry dřeva již
naimpregnovaného olejem a chrání je před pronikáním nečistot a vlhkosti. Po aplikaci vosku získávají povrchy protiskluzné
vlastnosti a dřevo získá hluboký teplý jas po zaschnutí hedvábně matný vzhled. Tato vrstva ale po určitém čase podléhá, podle
namáhání, určitému opotřebení. Špína a zrnka prachu pod podrážkami bot podlahu poškrábou. Pravidelným ošetřováním se
toto předčasné opotřebení zmenší.
Návod na údržbu
14 adaptačních dnů:
Čerstvě naolejovaná podlaha je pochůzná po 24 hodinách a zcela vytvrzená cca po 7 dnech (při 20oC/60% RH). Na
olejovanou podlahu lze po 24 hodinách či po cca 3 dnech od olejování (dle druhu oleje či vosku) aplikovat vosk. Než začnete
podlahu využívat, doporučujeme ponechat podlahu po voskovém nátěru důkladně zaschnout po dobu 24 hodin. Čím více
budete olejovanou a voskovanou podlahu v prvních dnech šetřit, tím delší bude její životnost. Prvních 14 dnů vyžaduje
poněkud šetrnější přístup tzn.: nábytek a jiné těžké předměty domácího zařízení opatřete filcovými podložkami a stavte jej
opatrně, neposouvejte ho a koberce pokládejte nejdříve po 7 dnech. V této době (14 dnů po aplikaci vosku či RUSTIC TOP
OILU) nedoporučujeme parkety stírat vodou, ale pouze vysávat výkonným vysavačem!!
Zahájení údržby a provozní denní nebo pravidelné čistění
Teprve po 14 dnech můžete začít s údržbou (u parketové podlahy z hotových dílů okamžitě.) Olejované a voskované
parketové podlahy, palubky a podlahy z dřevěných čtverců se běžně denně čistí nasucho mopem, smetákem nebo
vysavačem.
Důležité: Nečistoty a písek působí jako brusivo a je nutné je okamžitě odstranit. K čištění podlahy volte vždy ten nejsušší
způsob z možných. Pevně ulpělé nečistoty odstraňujeme bavlněným mopem navlhčeným čistou vodou. Podlahu vytíráme ve
směru vláken dřeva. Do mycí vody lze občas, dle míry znečištění povrchu, přidat čistící prostředek (tekuté mýdlo) BonaTech
Carlś Cleaner s vysokým obsahem tuku či Junckers SYLVA Cleaner v koncentraci uvedené na jejich etiketách. Lehké stopy a
špína se odstraní mírně navlhčeným a dobře vyždímaným bavlněným froté mopem nebo hadrem. V žádném případě se nemá
používat ocelová drátěnka, která by podlahu poškodila, takže by do podlahy mohla vnikat vlhkost, špína a prach. Stejně tak
mopy z mikrovláken podlahu postupně obrušují.
Běžná občasná údržba
Běžná údržba velkých ploch se provádí aplikací prostředku BonaTech Carlś HS VOSK, Bona Coatings Tvrdý voskový olej
Carlś, či Junckers BIOLINE WAX (dle dříve aplikovaného druhu vosku) pomocí kotoučové brusky/leštičky s béžovým, případně
bílým padem. (Plochy menších rozměrů lze ošetřovat voskem ručně tak, že vosk aplikujeme a rozlešťujeme bavlněným
hadrem.) Poté 12 hodin podlahu nechat bez provozního zatížení. Nebo udržovacím olejem Junckers RUSTIC TOP OILEM
určeným k oživení vzhledu a pravidelné údržbě olejem impregnovaných a voskovaných dřevěných podlah a k malým opravám
případných mírných poškození po instalaci. Aplikuje se bavlněným hadrem a takto ošetřená podlaha je po cca 30 – 60 min.
pochůzná. (Po dobu 3 dnů po aplikaci Junkers RUSTIC TOP OILU podlahu nevytírat vodou!!)
Četnost ošetřování a údržby Junkers RUSTIC TOP OILEM či BonaTech Carlś HS Voskem, Bona Coatings Tvrdým
voskovým olejem Carlś či Junkers BIOLINE WAXEM
Ćím více je na podlaze vytvrzených vrstev vosku, tím lépe se podlaha udržuje a už není třeba ji tak často ošetřovat voskem.
a)
Mírně namáhané podlahy v bytech (ložnice) podle potřeby, zhruba 1x - 2x za rok.
b)
Středně silně namáhané podlahy (schody, kuchyně, chodby, kanceláře) každé 2 až 4 týdny.
c)
Silně namáhané podlahy (v hostincích, školách, obchodech) každých 7 až 14 dnů.
d)
Nejvíce namáhaná místa v oblasti dveří, výtahy a na chodbách čistit ev. častěji. Trvale by měl být nanesen tenký
film.
Pohodlněji to nejde
Silná znečištění, jako např. stopy po gumě nebo mastné skvrny se odstraní navlhčeným bavlněným hadrem s použitím
(tekutého mýdla) BonaTech Carlś Cleaner či Junckers SYLVA Cleaner v méně ředěné než obvykle či neředěné podobě.

Pokud skvrny nelze stále odstranit špínu lze zlehka povrchově ručně zbrousit brusným papírem zrnitosti P150 a následně na
místo aplikovat olej a po 24 hod. vosk. (Nenáročná lokální oprava je výhodou olejovaných a voskovaných podlah oproti
lakovaným podlahám, kde je nutno zbrousit celou plochu bruskou a zalakovat.) Pokud vzhled podlahy již nelze oživit nátěrem
výše uvedených vosků či Junckers TOP OILEM, doporučujeme k čištění použít kotoučovou brusku a zelený pad. Důležité:
Podlaha nesmí být mokrá, pouze navlhčená, aby nedošlo k poškození dřeva! Následně je na podlahu potřeba nanést olej
posléze vosk či Junckers RUSTIC TOP OIL a rozleštit jej pomocí kotoučové brusky a bílého padu nebo ručně bavlněným
hadrem.
Důležité
Nohy přemísťovaného nábytku, zvláště sedacího, je nutno vybavit podložkami (např. filcovými). Používáte-li židle na
kolečkách, je pod ně nutno umístit ochranné podložky pro kolečkové židle - Duri protect.
Je nutné si uvědomit, že ani použitím těch nejodolnějších typů olejů a vosků nezabrání případnému poškrábání povrchu,
nezamezíte-li nánosu písku, drobných kamínků nebo ostrých předmětů, které jsou pro parkety a laky nejčastější příčinou
poškození povrchu. Vždyť poškrábáno může být i sklo či dlažba. Doporučujeme instalaci čistících zón do míst vstupních
prostor nebo použití dlažeb v místech, kde nemůžete zamezit nánosu písku či vlhkosti.
Pokojové klima
Zachování hodnoty dřevěné podlahy i dobrý pocit lidí vyžaduje dodržování zdravého pokojového klimatu (20–22 °C a cca
50–60 % relativní vlhkost vzduchu). Při nižších hodnotách relativní vlhkosti vzduchu je ev. nutno počítat s tvorbou spár a
naopak při vysoké vlhkosti vzduchu se vznikem deformace parket, lidově řečeno „zkorýtkováním„. Při extrémním výkyvu
vzdušné vlhkosti nebo silné vlhkosti betonového podkladu může dojít ke vzniku velkých spár, korýtkování a vydutí parketové
podlahy.
Jaká je tedy optimální vzdušná vlhkost pro klasické masivní parkety? A aby nedocházelo k jejich deformaci?
Vaše parkety byly pečlivě vysušeny v sušárnách na 9% rovnovážné vlhkosti dřeva s povoleným rozptylem +/-2%, což
znamená, že rovnovážná vlhkost parket se pohybuje v rozpětí 7-11%. Tato vlhkost parket odpovídá relativní vlhkosti vzduchu
40-60% při teplotě 20oC.
Dodržujte prosím, ve Vašem interiéru relativní vlhkost vzduchu v rozpětí 40-60% při teplotě 20oC.
I přes důsledné dodržení relativní vlhkosti vzduchu může docházet v některých případech k tvorbě drobných spár během
topného období. Po skončení topného období spáry zmizí.
Parkety a vlhkost podkladu
Pokud by i přes dodržení relativní vlhkosti vzduchu došlo k deformaci parket: korýtkování nebo vydutí, je příčinou tohoto jevu
zbytková vlhkost podkladu. Pečlivé měření vlhkosti betonového nebo jiného podkladu před zahájením montáže parket
neprokázalo žádnou vlhkost podkladu a přesto se po krátkém čase najednou objevila? Praxe ukázala, že nejčastější příčinou
může být zavlečená vlhkost například malováním nebo betonováním, instalací dlaždic nebo obkladů dále případnými dalšími
stavebními úpravami a dále špatná izolace domu, prasklé vedení vody nebo zbytková vlhkost betonu.

PODLAHOVÁ KOSMETIKA
BONA TECH Carlś Cleaner (Tekuté mýdlo)
Tekuté sójové mýdlo s obsahem přírodního vosku určené pro základní čistění a údržbu olejovaných a voskovaných dřevěných
podlah v interiérech. Rozpouštědlem je zde voda. Je i určen k čištění dřevěných olejovaných a voskovaných podlah, které
vykazují známky silného znečištění. Balení: 1 l. Ředění: 100ml-200ml/10l vody teplé vody. Spotřeba: 1l/20-60m2.
Junckers SYLVA Cleaner (Přípravek na mytí)
Jemný multifunkční čistící a oživující přípravek určený k pravidelné péči o lakované, politurované nebo olejem ošetřované
dřevěné povrchy. Nevytváří žádný film na povrchu a je proto ideální pro denní nebo pravidelné čistění dřevěných podlah
v domácnosti a komerčních prostorách nebo i na sportovní povrchy. Před použitím musí být ředěn vodou. Podlahu vytírat vždy
dobře vyždímaným hadrem a přebytečnou vodu okamžitě z povrchu setřít! Zabráníte tím případnému poškození povrchu
podlahy vodou. Balení: 1l, 5l. Ředění: 50-200ml/10l vlažné vody. Doba schnutí: 30 minut.
Junckers RUSTIC TOP OIL (Udržovací olej)
Udržovací alkydový olej na vodní bázi určený k oživení vzhledu a pravidelné údržbě olejem impregnovaných dřevěných podlah
a k malým opravám případných mírných poškození po instalaci. Není vhodný k údržbě opotřebovaných a zašedlých podlah.
Opotřebované podlahy nejprve ošetříme prostředky Junckers RUSTIC OIL nebo RUSTIC SOLID 100 a následně použijeme
RUSTIC TOP OIL. Po jeho aplikaci dřevo získá hluboký teplý jas, po zaschnutí hedvábně matný. Přípravek se v neředěné
formě roztírá bavlněným hadrem či čistícím strojem. Rychle se vstřebává do dřeva, není tedy potřeba zdlouhavého vtírání na
jednom místě ani není nutné olej v polo zaschlém stavu příliš leštit. DULEŽITÉ: Po aplikaci TOP OILU 3 dny podlahu nemyjte
vodou!
Balení: 0,5l a 2,5l. Spotřeba: Cca 1l/60-80m2 (neředí se). Doba schnutí: cca 30-60 minut.
Olejované a voskované podlahy se udržují oleji: Carlś Oil 90 Natural, Junkers RUSTIC SOLID 100, Junkers BIOLINE OIL,
Junkers RUSTIC Oil a vosky Carlś HS vosk, Junkers BIOLINE WAX, Junkers RUSTIC TOP OIL nebo Tvrdým voskovým
olejem Carlś. Lze je vzájemně kombinovat. Technické listy jsou k dispozici v naší prodejně či na internetové adrese:
www.junckers.cz a www.bona.com
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