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„Instrukcja użytkowania i pielęgnacji podłóg drewnianych olejowanych i 

nieimpregnowanych.” 

Dotyczy: Podłoga drewniana w pom. III.105 - parkiet dębowy Chevron ( Jodła Francuska) Porcelain o wymiarach 

gr.10,5, szer. 65, dł.405, szczotkowana, 4 stronnie fazowana, w olejowosku  

 

 
Zalety oleju do drewna  
Zalety drewnianych podłóg pokrytych olejem do drewna docenią przede wszystkim zwolennicy naturalnych 
materiałów, wykończeń czy stylów aranżacji. Olej uwypukla naturalny wygląd drewna, podkreśla usłojenie i 
eksponuje jego strukturę, która wyczuwalna jest pod ręką – powierzchnia jest naturalnie porowata.  
Oprócz walorów estetycznych, olej do drewna ma także zalety użytkowe. Wsiąka głęboko w drewno, impregnując je i 
konserwując na lata. Warto również wiedzieć, że podłoga olejowana wpływa korzystnie na regulację mikroklimatu 
we wnętrzach, gdyż olej nie tworzy na powierzchni zamkniętej powłoki, dzięki czemu drewno „oddycha”.  
Powierzchnia olejowana jest mniej śliska niż podłoga lakierowana, jest więc odpowiednia do dużych pomieszczeń i 

domów, w którym bawią się dzieci. Drewno pokryte olejem jest antystatyczne, podłoga drewniana olejowana jest 

więc również przyjazna dla alergików. Nie przyciąga kurzu i nie elektryzuje się. 

 

Państwa podłoga drewniana i parkietowa jest chroniona przed zabrudzeniami i wnikaniem wilgoci dzięki wysoko 

jakościowemu impregnowaniu. Aby ta skuteczna ochrona mogła być utrzymana jak najdłużej, a Państwo mogli się 

cieszyć swoją podłogą, powinniście Państwo przestrzegać następujących wskazówek. 

Drobny piasek, kurz działają jak papier ścierny, dlatego należy pamiętać o tym, aby powstające zabrudzenia 

regularnie usuwać za pomącą szczotki lub odkurzacza. Takie suche czyszczenie powinno się przeprowadzać 

zasadniczo przy każdym odświeżaniu oraz bieżącym i gruntownym czyszczeniu.  

 

Konserwacja parkietu 

Przed rozpoczęciem użytkowania podłogę należy zabezpieczyć środkiem konserwującym do parkietów OLI-NATURA 

PFLEGEWACHS Produkt ten jest płynnym woskiem pielęgnującym do podstawowej pielęgnacji i odświeżania, 

parkietów olejowanych. Zawiera pielęgnujące woski, tworzy ochronna łatwą w pielęgnacji  powłokę i powoduje 

satynowy połysk powierzchni zależny od intensywności polerowania.  

Postępowanie : nanieść równomiernie cienką warstwę za pomocą bawełnianej szmatki lub płaskiego mopa na czystą 

i sucha powierzchnię. Następnie należy powierzchnie wypolerować.  

 
Aby drewniane podłogi na lata zachowały swój urok, konieczna jest ich pielęgnacja, którą powinno się wykonywać 
zależnie od intensywności eksploatowania.  
Olejowane podłogi na co dzień należy zamiatać miękką miotłą lub odkurzać, używając do tego celu odpowiedniej 

końcówki, by nie zarysować posadzki. 

 

Czyszczenie bieżące 
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Pod pojęciem bieżące czyszczenie, rozumie się regularne sprzątanie, do którego należy czyszczenie podłogi na sucho 

za pomocą szczotki i odkurzacza oraz zmywanie. Normalnie zabrudzone podłogi w pomieszczeniach mieszkalnych 

powinny być raz w miesiącu, ewentualnie wg. Potrzeby zmywane. Zmywania należy dokonywać jedynie 

dedykowanym środkiem - mydłem do podłóg olejowanych OLI-NATURA Holzseife za pomocą wilgotnej szmatki lub 

mocno wyciśniętego mopa stosując się do instrukcji na opakowaniu lub karty technicznej produktu. 

W obiektach użyteczności publicznej oraz w obiektach, gdzie jest ciągły natężony ruch pieszych przerwy w bieżącym 

czyszczeniu są krótsze, a zmywanie powinno być przeprowadzane przynajmniej raz w tygodniu. Bezwzględnie należy 

unikać stojących skupisk wilgoci, które mogą powodować uszkodzenie lub nawet zniszczenie parkietu. Uporczywe 

plamy dają się łatwo zmyć wilgotną szmatką  po nałożeniu i pozostawieniu OLI-NATURA Holzseife przez kilka 

minut, następnie  czystą szmatką zebranie pozostałości mydła oraz brudu. 

Odświeżanie i konserwacja 

Odświeżanie stosowane jest w razie potrzeby i należy je dostosować do indywidualnego zużycia posadzki. 

Do podłóg zabezpieczonych olejowoskiem polecamy do odświeżania OLI-NATURA Pflegewachs lub Pflegeoel. Produkt 

nanieść zgodnie z instrukcją na opakowaniu równomiernie cienką warstwą za pomocą ściereczki bawełnianej , 

szerokiego mopa lub spryskiwacza na czystą i suchą powierzchnię. Następnie niezwłocznie wypolerować mniejsze 

powierzchnie za pomocą bawełnianej ściereczki, przy większych powierzchniach maszynowo z założonym białym 

padem. 

Przy odświeżaniu podłóg zabezpieczonych olejem mogą Państwo wybrać pomiędzy stosowaniem pielęgnacji olejowej 

lub dodatkowo chroniącej pielęgnacji woskowej. Aby utrzymać niezmienny charakter olejowanej podłogi polecamy 

zniszczone miejsca i szczególnie wymagające części powierzchni (np. korytarze) na nowo odświeżyć olejem 

pielęgnacyjnym OLI NATURA HolzPflegeöl bądź woskiem pielęgnacyjnym OLI NATURA Pflegewaschs. 

Zamiennie, gdy podłoga drewniana widocznie zmieniła barwę poprzez intensywne użytkowanie (widocznie wytarty 

olej poprzez wzmożony ruch np. korytarz) jako mocny olej pielęgnacyjny może być stosowany również olej OLI-

NATURA Projektöl. Olej nanieść cienko na gruntownie oczyszczoną suchą podłogę. Następnie wypolerować mniejsze 

powierzchnie za pomocą bawełnianej ściereczki, przy większych powierzchniach maszynowo z założonym białym 

padem. 

Gruntowne czyszczenie 

Gruntowne czyszczenie  przeprowadza się zawsze całopowierzchniowo i konieczne jest wtedy, gdy  powstaną 

nieefektowne warstwy lub gdy powstałe zabrudzenia nie dają się usunąć zwykłymi środkami czyszczącymi. Do 

gruntownego czyszczenia podłóg olejowanych należy użyć OLI-NATURA Holzseife rozcieńczony z wodą w stosunku 

1: 1, 1:3 i nanoszony szerokim mopem. Unikać przy tym tworzenia  skupisk wodnych. Po krótkim czasie działania 

ewentualny brud i resztki środków pielęgnacyjnych usunąć przez szorowanie. Następnie niezwłocznie z małych 

powierzchni za pomocą chłonnego, suchego mopa przy dużych odkurzaczem wodnym zebrać rozpuszczony brud. 

Następnie zetrzeć na wilgotno czystą wodą, na końcu należy koniecznie ponownie zabezpieczyć podłogę środkiem 

pielęgnacyjnym OLI NATURA Pflegeöl lub OLI NATURA Projektöl. Gruntowne czyszczenie powinno być 

przeprowadzane możliwie jak najrzadziej i jeśli to możliwie wykonywane przez fachowca. 

 

 

Uwagi ogólne: 

Impregnacja podłogi ulega naturalnemu ścieraniu. Szybkość zużywania tej warstwy jest zależna od intensywności 

użytkowania. Dlatego w trakcie eksploatacji należy dbać o właściwe zabezpieczenie podłogi oraz jej odpowiednią 

pielęgnację. Jeśli użytkowana powierzchnia ulegnie uszkodzeniu należy przeprowadzić szlifowanie i ponowną 

impregnację.  
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Drewno jest produktem naturalnym. Pracuje ono i dostosowuje się ciągle do zmieniającej się wilgotności powietrza 

w pomieszczeniu. W okresie grzewczym wilgotność względna powietrza  wyraźnie spada. Drewno nieuchronnie na to 

reaguje, oddając wilgoć, kurczy się. Optycznie daje się to zauważyć przez tworzenie się szczelin między 

poszczególnymi elementami drewnianymi. Aby przeciwdziałać tworzeniu się szczelin należy stosować nawilżanie 

 

• Nie stosować wiórów stalowych ani ostrych padów czyszczących.  

• Brud i piasek działają jak papier ścierny i powinny być natychmiast usuwane. 

• Proszę pozostawić świeżo impregnowaną podłogę na 2-3 dni  zanim będzie użytkowana czy pielęgnowana. 

• Należy stosować jedynie dedykowane środki do pielęgnacji i czyszczenia. 

• W pomieszczeniu powinny być utrzymane w czasie użytkowania następujące warunki: wilgotność względna 

powietrza 45-60 %, temperatura powietrza 18-25 st. C 

• Podłogi nieimpregnowane powinny być jedynie poddawane bieżącemu czyszczeniu. 

• Aby uniknąć zarysowań nie używać ostrych i twardych przedmiotów. Meble w miejscach styku z podłogą 

powinny być zabezpieczone filcowymi nakładkami. Pod meble na rolkach należy stosować maty chroniące 
podłogę. 

• Przy stosowaniu antypoślizgowych mat pod dywany należy zwrócić uwagę, czy nie zawierają zmiękczaczy. 
 

 

UWAGA! Do prac porządkowych i pielęgnacyjnych nie wolno używać mokrych ścierek , tylko lekko wilgotnych. 

Pielęgnację okresową przeprowadza się zgodnie z instrukcją dla danego rodzaju środka pielęgnującego. 

Podłogę należy w czasie przeprowadzania innych robót remontowych i budowlanych zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami mechanicznymi warstwą papi ru falistego lub warstwą z płyty pilśniowej twardej. 

 

Zaleca się wykonanie okresowej pielęgnacji w odstępach około półrocznych. 

Aby zachować gwarancję wykonanych prac oraz materiału podłogowego, należy bezwzględnie stosować się do 

zawartych w tej instrukcji wskazówek. Nie stosowanie się do powyższych zasad może skutkować nadmiernym 

kurczeniem lub pęcznieniem parkietu, może doprowadzić do uszkodzenia podłogi a w ekstremalnych przypadkach 

nawet do jej zniszczenia.  

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych parkietu i powłoki olejowanej takich jak np.: wgłębienia od 

szpilek, od uderzeń ciężkich przedmiotów, od krzeseł, kółek itp., uszkodzeń będących następstwem zalania podłogi 

oraz zarysowań oleju od ostrych przedmiotów,  oraz  ścierania powłoki olejowanej wynikającej z jej naturalnego 

użytkowania. 

Wszelkie środki do pielęgnacji i mycia parkietów dostępne są w salonie sprzedaży firmy            

BTS Polska Tel/fax. : 58/7 833 533 

 

 


