
Návod k ošetřování
lakovaných dřevěných podlah, parket a schodů

Obecné pokyny

Správným provedením vytvrzení povrchu dřevěných podlah a schodů prostřednictvím podlahových
laků CLOU budou dřevěné podlahy a schody chráněny jednak před vnikem tekutin a špíny a 
jednak proti oděru a zachovají si tak po dlouhou dobu krásu hodnotných dřevěných ploch.

Dřevo je přírodní surovina, která je ovlivňována teplotou a vlhkostí vzduchu v místnosti. Při 
relativně vysoké vlhkosti okolního vzduchu nabírá dřevěný podlahový dílec vlhkost a zvětšuje svůj 
objem. Při relativně suchém okolí (např. v průběhu topné sezóny) vydává dřevo vlhkost a 
zmenšuje se objem jednotlivých dřevěných podlahových dílců. Z tohoto důvodu se mohou v 
parketových podlahách během topné sezóny tvořit spáry a mezery, což je přirozená vlastnost 
dřevěných podlah. V průběhu topné sezóny je proto potřebné zajistit dodatečné zvlhčování 
vzduchu v místnosti (eventuálně zvlhčovačem vzduchu).

V průběhu prvních 10 – 14 dnů vysychá a vytvrzuje lakový povrch dřevěné podlahy a teprve pak 
se stává plně zatížitelným. Zajistěte po celou tuto dobu dostatečné větrání, teplotu okolo 20°C a 
dodržujte následující opatření:

 pouze suché čištění podlah
 nepokládejte koberce
 nalepte plstěné podložky na spodní stranu stolů, židlí a nábytku

Bude-li laková vrstva v průběhu vytvrzování přetěžována, dojde snadno k poškozením povrchu, 
která mohou být odstranitelná pouze novým lakováním. Zajištění daných vlastností lakového 
povrchu je možné až po jeho dokonalém vytvrzení!

Jelikož je lakování podlah individuální, ryze řemeslná práce, nelze za různě nepříznivých místních 
podmínek úplně zabránit vzniku drobných puchýřků nebo jemných nerovností.

Vytvrzený lak chrání povrch dřeva uzavřenou vrstvou lakového filmu, takže dřevo nemůže přijímat 
částice nečistot. Tato vrstva v průběhu času podle intenzity zatěžování podléhá jistému opotřebení.
Špína a zrnka prachu na podrážkách bot škrábou lakový povrch. Pravidelným ošetřováním 
lakované podlahy prostředkem BODENPFLEGE für lackierte Böden (tj. BODENPFLEGE na 
lakované dřevěné podlahy, laminátové i korkové podlahy) bude tomuto předčasnému opotřebení 
zabráněno. Všechny druhy voděodolných laků na parketové a dřevěné podlahy a schody mohou 
být čištěny a ošetřovány prostřednictvím výrobku BODENPFLEGE für lackierte Böden, který navíc 
ještě vytváří povrch odolný a bezpečný pro chůzi a je dále vhodný také pro PVC, laminátové, 
korkové a kamenné podlahy i dlažby a také pro podlahy sportovních hal.

Údržba

Hrubou špínu odstraňte mopem, smetákem nebo vysavačem. Jemné stopy chůze a ulpělou špínu 
odstraňte navlhčeným, dobře vyždímaným hadrem.

BODENPFLEGE für lackierte Böden: Před použitím dobře promíchejte! 250 až 500 ml 
prostředku smíchejte s 10 litry vody k vytírání a naneste vlhce, ne však na mokro, na podlahu 
zbavenou hrubé nečistoty hadrem, který nepouští nitky. Dřevěné podlahy lakované vodou 
ředitelným lakem vytírejte hadrem zvláště hodně vyždímaným, aby nedošlo ke škodám vzniklým z 
důvodu bobtnání dřeva. Po zaschnutí podlaha sama získá na dlouhou dobu rovnoměrný hedvábný
lesk, takže leštění je zbytečné.

K odstraňování silně ulpělých skvrn nepoužívejte v žádném případě ocelovou vlnu, protože byste 



poškodili lakovou vrstvu a vlhkost a prach by se potom dostaly do dřeva. Také hadry z mikrovlákna 
mohou způsobit poškození povrchu laku.

Důkladné vyčištění

BODENPFLEGE TIEFENREINIGER (hloubkový čistič) je prostředek v profesionální kvalitě k 
rychlému a efektivnímu důkladnému hloubkovému vyčištění podlah od špíny a nečistot i zbytků 
starých leštidel, vosků a zbytků samoleštících ošetřovacích prostředků. Doporučuje se používat k 
ucelení obvyklého ošetřování podlah v domácnosti pomocí BODENPFLEGE für lackierte Böden 
podle míry zatěžování podlah v cyklu 3-12 měsíců k důkladnému vyčištění podlah. Je vhodný také 
pro občasné provozní čištění silně zatěžovaných podlahových krytin. 

Pracovní postup: Nejdříve odstraňte vysáváním nebo zametáním z podlahy hrubou špínu. Před 
použitím čistič dobře promíchejte!  250 ml čistícího prostředku BODENPFLEGE 
TIEFENREINIGER přidejte na 1 litr vody k vytírání. Po odebrání lahev dobře uzavřete. Naneste na 
podlahu mopem nebo hadrem, který nepouští nitky. Naneste namokro, ale tak, aby se netvořila 
jezírka, aby voda ve spárách nevnikala do dřeva a nedošlo tak ke škodám vlivem bobtnání dřeva.  
Asi 5 až 10 minut nechejte působit, dobu působení však neprodlužujte přes 10 minut. Potom 
podlahu pečlivě vytřete čistou vodou, spolu s ní odstraníte také rozpuštěné zbytky starých 
ošetřovacích prostředků. 

Při silném zašpinění opakujte předchozí krok, případně zvyšte koncentraci čističe.
Po každém důkladném vyčištění použijte prostředek k ošetřování podlah BODENPFLEGE für 
lackierte Böden (tj. BODENPFLEGE na lakované dřevěné podlahy, laminátové i korkové podlahy).

Klima v místnosti

Příliš vysoká nebo naopak příliš nízká vlhkost vzduchu v místnosti může způsobit poškození 
podlahy. Proto dbejte na zachování relativní vlhkosti vzduchu 40% – 60% při teplotě asi 20°C. Při 
překračování hodnot relativní vlhkosti vzduchu dojde k vytvoření mezer v podlaze.

Upozornění

Nepoužívejte žádné drhnoucí písky, silikonové čistící prostředky a čpavkové čističe. Silné ostré 
čistící prostředky zničí povrch.
Čistící a ošetřovací prostředky uchovávejte mimo dosah dětí.  Nevylévejte do kanalizace. Při požití 
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo označení. Čistící a ošetřovací prostředky
mohou být zdraví škodlivé. Chraňte před mrazem! Dbejte pokynů uvedených v popisu jednotlivých 
výrobků.

Tyto informace mají a mohou pouze nezávazně poradit podle nejnovějšího stavu našich poznatků a zkušeností a je 
potřebné je upravit podle konkrétních podmínek použití a zpracování. Všechny dříve vydané technické listy ke 
jmenovaným produktům ztrácejí tímto svoji platnost. 
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