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Ošetřování olejovaných parket, dřevěných podlah a schodů

Správně provedená vícevrstvá povrchová úprava surového dřeva olejem a následná péče chrání 
podlahu a schody před vniknutím špíny a tekutin (např. vody) do dřeva.

V průběhu prvních 10 – 14 dní prosychá nově olejovaný povrch dřevěné podlahy a teprve potom je 
plně zatížitelný. Po celé toto období musí být zajištěno dostatečné větrání a správná teplota (ideální je 
20°C) v místnosti.

Nepatrné spáry vznikají působením příliš suchého vzduchu, který je příčinou dalšího vysychání dřeva.
Příliš vysoká nebo příliš nízká vlhkost vzduchu také vede k poškození dřeva. Ideální podmínky 
v místnosti jsou při 40 – 60% relativní vlhkosti vzduchu. V případě potřeby nainstalujte zvlhčovače 
vzduchu.

Pro získání bezvadného povrchu jsou důležité následující tři pokyny:

 v průběhu prvních 10 – 14 dnů podlahu čistěte pouze nasucho
 nepokládejte na podlahu koberce, zvláště ne takové, které mají na spodní straně latexový nebo 

gumový povlak, protože mohou po nějaké době zanechat na podlaze skvrny
 nohy stolů, židlí, skříní (nábytku) polepte ze spodní strany plstí

Dřevo bude mít stále schopnost „dýchat“, získá odolnost vodě a špíně a bude se snadno ošetřovat.

Pro základní ošetření olejovaných parket, dřevěných podlah a schodů doporučujeme podle potřeby a 
stupně zatěžování použít k obnovovacímu nátěru olej CLOU Holzöl.

Při péči o dřevěné podlahy a schody v domácnosti je vytírejte pouze vlhkým hadrem. Při příliš mokrém
vytírání může dojít k poškození dřeva.

Bude-li požadováno silnější oživení povrchu podlah, potom k vlhkému vytírání použijte roztok 
podlahového mléka CLOU Bodenpflege Profesional na olejované dřevěné podlahy s vodou 
v poměru 10:1. Tímto ošetřením vytvoříte na podlaze jemnou hedvábně lesklou ochrannou vrstvu 
chránící proti zašpinění, vlhkosti i dennímu zatěžování podlah.

Nepoužívejte žádné alkalické čistící prostředky a mýdla! Škodlivé jsou také čistící prostředky 
s obsahem silikonu nebo čpavku a organických rozpouštědel, škodí také čističe k drhnutí a písky.
V žádném případě nepoužívejte k čištění utěrky z mikrovlákna, působí totiž na povrch stejně jako 
jemný brusný papír a trvale by zničily olejovaný povrch.

Správné ošetřování zvyšuje kvalitu a prodlužuje životnost podlahy!
Dodržujte prosím pokyny technických listů náležejících k produktům jmenovaným v tomto návodu 
k ošetřování.

Tyto informace mají a mohou jen nezávazně poradit. Uvedené údaje je nutné vždy upravit podle 
skutečných podmínek.


