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Parkiet olejowany
Dzięki pokryciu podłogi olejem, zapewniamy swojej podłodze najbardziej naturalne z dostępnych na
rynku wykończenie. Ponadto, proces olejowania niesienie za sobą również wiele zalet praktycznych –
olej tworzy na powierzchni desek ochronną powłokę, która sprawia, że są one antystatyczne, bardziej
wytrzymałe i odporne na zabrudzenia. Dla jak najdłuższego zachowania tych walorów, zalecana jest
jednak odpowiednia pielęgnacja parkietów.
Zwykłe czyszczenie
Codzienną pielęgnację podłóg olejowanych należy ograniczyć do odkurzania oraz zamiatania. Do
zmywania podłogi należy natomiast stosować Mydło do podłóg lub Mydło olejowe, które zarówno
przemywa parkiet, jak i wytwarza na jego powierzchni odnawialną warstewkę ochronną.
Większe zabrudzenia
Jeśli na podłodze pojawią się zabrudzenia, możemy je usunąć za pomocą Intensywnego zmywacza
lub Odplamiacza. Aby tego dokonać wystarczy rozlać płyn na plamę i pozostawić go na chwilę.
Następnie należy go wytrzeć. Jeśli jest taka konieczność, czynność możemy powtórzyć. W przypadku
bardziej problematycznych plam, zabrudzone miejsca możemy przeszlifować papierem ściernym,
musimy to robić jednak bardzo delikatnie, a następnie powierzchnię jeszcze raz zaolejować Olejem
pielęgnacyjnym lub Pastą pielęgnacyjną. Drugim rozwiązaniem jest bardzo gruntowne przemycie
podłogi Intensywnym zmywaczem, a następnie Mydłem do podłóg lub Mydłem olejowym. Dzięki
pokryciu parkietu środkami tego typu odbudujemy warstewkę ochronną na jego powierzchni.

Renowacja
Gdy zauważymy, że podłoga zaczyna matowieć lub szarzeć, możemy ją odświeżyć Olejem
pielęgnacyjnym lub Pastą pielęgnacyjną. Przed zabiegiem olejowania parkiet należy jednak
gruntownie przemyć Intensywnym zmywaczem i pozostawić na 4-8 godzin do wyschnięcia. Kolejnym
krokiem jest wtarcie Pasty lub Oleju pielęgnacyjnego w drewno. Można to uczynić z pomocą polerki
ręcznej lub maszynowej. W późniejszej kolejności szmatką bawełnianą lub wkładką polerską
polerujemy powierzchnię do uzyskania odpowiedniego efektu.
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Ważne informacje:


olej nie może pozostawać na podłodze w postaci warstwy;



szmaty, gąbki itp. po olejowaniu należy spalić lub namoczyć w wodzie, ponieważ występuje
ryzyko samozapłonu;



po kilku godzinach (przy min 18-20 stopniach C) podłoga nadaje do ostrożnego użytku.
(W razie ewentualnej potrzeby miejsca chodzenia wyłożyć tekturą falistą, falą do dołu);



przez pierwsze 4-6 dni nie zmywać podłogi na mokro;



nie przecierać podłogi czystą wodą. Usuwane są wówczas tłuszcze ochronne soi i kokosu
oraz nie używać szmat lub zmywaków o twardej strukturze.

