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Pielęgnacja parkietu olejowanego

Proces olejowaniu sprawia, że podłoga prezentuje się bardzo naturalnie, wprowadzając do wnętrz
wiele klimatycznego ciepła. Dzięki pokryciu desek olejami najwyższej klasy zyskujemy pewność, że
podłoga będzie spełniała wysokie wymogi jakości, trwałości oraz odporności na wodę i zabrudzenia.
Aby jednak przez wiele lat móc podziwiać urok drewnianego parkietu, nie możemy zapomnieć o jego
prawidłowej pielęgnacji.
Pierwsze zabiegi pielęgnacyjne
Decydując się na deski fabrycznie olejowane, tuż po ich zamontowaniu powinniśmy je odkurzyć oraz
umyć Mydłem olejowym. Jeśli nasz parkiet narażony jest na duże obciążanie, warto również rozważyć
pokrycie go Pastą Pielęgnacyjną lub Olejem pielęgnacyjnym. Tym sposobem na powierzchni podłogi
powstanie warstewka ochronna, która będzie sprzyjała przedłużeniu żywotności parkietu oraz
zwiększy jego niepodatność na zabrudzenia.
Codzienna pielęgnacja
Na co dzień pielęgnacja parkietu olejowanego powinna zostać ograniczona do odkurzania lub
zamiatania. Do zmywania podłogi należy stosować Mydło do podłóg lub Mydło olejowe, które zarówno
przemywa parkiet, jak i wytwarza na jego powierzchni odnawialną warstewkę ochronną. Zalecana jest
regularna pielęgnacja Mydłem podłogowym.
Ważne: Podłogi nie należy zmywać czystą wodą, gdyż usuwane są wtedy tłuszcze ochronne soi
i kokosu. Odradza się też wykorzystywanie szmat lub zmywaków o twardej strukturze, ponieważ mogą
one rysować powierzchnię desek.
Gruntowne czyszczenie
W przypadku większych zabrudzeń, możemy przeprowadzić gruntowne czyszczenie podłogi
olejowanej Intensywnym zmywaczem, a w dalszej kolejności
wytworzy na powierzchni parkietu warstewkę ochronną.

Mydłem olejowym, które ponownie
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Usuwanie plam
W sytuacji, gdy na podłodze pojawią się uporczywe plamy, możemy usunąć je za pomocą
Intensywnego zmywacza lub Odplamiacza. Płyn wystarczy rozlać na plamy oraz pozostawić na
chwilę, a następnie go wytrzeć. W razie konieczności zabieg tego typu możemy przeprowadzić
ponownie. Jeśli plamy wciąż zostają na podłodze, zabrudzone miejsce należy bardzo delikatnie
przeszlifować papierem ściernym o ziarnistości 360 - 400 oraz ponownie je zaolejować Olejem
pielęgnacyjnym lub Pastą pielęgnacyjną.

Renowacja
Podłogi olejowane mogą być wielokrotnie odnawiane. Jeśli z biegiem czasu ich powierzchnia zaczyna
matowieć lub szarzeć, możemy ją odświeżyć Pastą pielęgnacyjną lub Olejem pielęgnacyjnym.
Zanim zabierzemy się do olejowania podłogi, powinniśmy przeprowadzić gruntowne czyszczenie jej
powierzchni za pomocą Intensywnego zmywacza, pozostawiając go na 4-8 godzin do wyschnięcia.
Następnie Pastę lub Olej pielęgnacyjny należy wetrzeć w drewno polerką ręczną lub maszynową oraz
wypolerować miękką szmatką bawełnianą lub białą wkładką polerską aż do uzyskania oczekiwanego
efektu.
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.

