
 
 
 
 

Instrukcja pielęgnacji 
Lakierowane i olejowane podłogi drewniane 

 ______________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
Aby długo cieszyć się swoją drewnianą podłogą 
Drewniane podłogi podlegają, w zależności od obciążenia, naturalnemu zużyciu. Nawet w przypadku twardych rodzajów drewna i 
wysokiej jakości wykończenia powierzchni, nie można uniknąć oznak zużycia na powierzchni użytkowej.  
 
Z tego powodu zalecamy pewne środki zapobiegawcze i regularną pielęgnację. 
 
Nasze, fabrycznie lakierowane / olejowane powierzchnie podłóg utwardzone promieniami ultrafioletowymi, są optymalnie 
zabezpieczone przed kurzem i brudem co umożliwia łatwą i bezproblemową pielęgnację.  
 
Oprócz dbałości zalecamy również następujące środki zapobiegawcze, aby cieszyć się swoją drewnianą podłogą przez długi czas: 
 

• Ułożenie mat ochronnych przed wejściami. Zapobiegają one rozprzestrzenianiu się kurzu, piasku i innych zanieczyszczeń, 
które zachowują się jak papier ścierny na drewnianej podłodze. 

 
• Umieszczenie filcowych ślizgów pod meblami, a szczególnie pod wszystkimi nogami krzeseł. Do krzeseł biurowych są 

dostępne maty ochronne lub specjalne gumowane kółka, które są bardziej miękkie niż standardowe kółka plastikowe
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Klimat wewnętrzny 
Większość czasu człowiek spędza w pomieszczeniach. Z tego powodu, klimat wewnętrzny ma zasadnicze znaczenie dla dobra ludzi 
jak i podłóg drewnianych.  
 
Dlatego zawsze należy dbać o zdrowy klimat w pomieszczeniach, ponieważ drewniana podłoga jest produktem naturalnym który jak 
i my reaguje na warunki atmosferyczne. Wymagana optymalna wilgotność powietrza to 40 - 60% w temperaturze pokojowej 18 - 
22°C. Dlatego zalecamy stosowanie nawilżaczy, zwłaszcza w sezonie grzewczym.  
 
 
 

1. Pierwsza pielęgnacja 
Powierzchnie podłóg, które są fabrycznie lakierowane lub 
olejowane oraz utwardzone promieniami UV nie wymagają 
wstępnej pielęgnacji po ułożeniu.  
 
Niemniej jednak żeby uzyskać jak najlepszy efekt końcowy i 
stworzyć warstwę ochronną do pierwszej pielęgnacji 
zalecamy produkt ParkettCare firmy Loba® który jest dostępny 
w wersji półmat i mat.  Półmat jest preparatem zalecanym 
przez nas do konserwacji naszych podłóg lakierowanych, 
natomiast wersja mat bardzo dobrze sprawdzi się do 
zabezpieczenia naszych podłóg olejowanych.  
 
Przed nałożeniem środków, podłoga powinna być wolna od 
brudu i kurzu, dlatego należy ją dokładnie odkurzyć i umyć 
(bieżące czyszczenie). 
 
2. Bieżące czyszczenie 
Zalecamy codzienne czyszczenie miękką miotłą lub 
odkurzaczem, zmniejszając w ten sposób ryzyko zarysowania 
powierzchni. Czasami podłogę należy przecierać mopem lub 
wilgotną, dobrze wyciśnięta, szmatką (nigdy mokrą).   
 
Do bieżącego czyszczenia zalecamy produkt Cleaner, firmy 
Loba®. Środek ten stosujemy do czyszczenia lekkich 
zabrudzeń np. plam po napojach, resztek jedzenia, których 
nie da się zamieść lub odkurzyć. 
 
 

3. Bieżąca pielęgnacja  
W mniej użytkowanych pomieszczeniach, takich jak sypialnie, 
wystarczające jest użycie środka pielęgnacyjnego kwartalnie 
lub półrocznie. Jednak w intensywnie użytkowanych 
pomieszczeniach, takich jak korytarze lub biura, zalecamy (w 
zależności od użytkowania) cotygodniową pielęgnację.  
 
Do regularnej pielęgnacji zalecamy produkt ParkettCare 
producenta Loba®, który jest dostępny w wersji półmat i mat. 
Półmat zalecamy do konserwacji lakierowanych podłóg 
drewnianych, natomiast wersję mat do konserwacji podłóg 
olejowanych. Warstwa nałożonego środka pielęgnacyjnego 
odświeża i chroni powłokę lakieru lub oleju przed 
uszkodzeniami i szybkim zużywaniem się powierzchni. 
Należy zwrócić uwagę, aby przed zastosowaniem produktu 
podłoga była wolna od zabrudzeń, z tego względu należy 
najpierw wykonać bieżące czyszczenie podłogi.  
 
4. Gruntowne / intensywne czyszczenie 
Usuwanie bardzo silnych zabrudzeń, których nie da się 
usunąć środkami do bieżącego czyszczenia. Usuwanie 
również starych warstw środków pielęgnacyjnych w celu 
ponownego zabezpieczenia podłogi. Do gruntownego 
czyszczenia zalecamy produkt CareRemower firmy Loba.    
Po gruntownym czyszczeniu należy przeprowadzić pierwszą 
pielęgnację.  
 
 

 
 

 
Porady na długie użytkowanie twojej drewnianej podłogi  

 
• Chroń swoje wejście za pomocą mat ochronnych, ponieważ pył i piasek działają jak papier ścierny. 

 
• Wyposaż wszystkie krzesła i meble w filcowe ślizgacze, aby uniknąć zarysowań. Dla krzeseł biurowych, istnieją specjalne 

rolki miękkie (EN 12529 Typ W). 
 
• Unikaj wysokich obciążeń punktowych jak np. szpilki wysokich obcasach lub pazury zwierząt domowych. 
 
• Nigdy nie przesuwaj ciężkich mebli lub innych przedmiotów po podłodze bez użycia ślizgaczy. 

 
• Czyść podłogę tylko miękką miotłą, odkurzaczem i wycieraj tylko wilgotnym mopem / szmatką. 

 
• Nigdy nie wycieraj podłogi na mokro i unikaj stojącej wody. Może to spowodować puchnięcie podłogi i nieodwracalne 

uszkodzenie. 
 
• Nie używaj do czyszczenia standardowych środków pielęgnacyjnych na bazie sylikonu (past, olejów, wosków, itp.), które 

nie są zalecane przez wykonawcę lub producenta podłóg. 
 

 


