
TAKŻE PODŁOGA WYMAGA PIELĘGNACJI!

Naturalny charakter i ciepło drewna są szczególnie widoczne na 
podłogach parkietowych wykończonych olejami i woskami OLI-NA-
TURA. Nadają one czarujący wygląd drewna i pozytywne wrażenie 
dotyku a jednocześnie zapewniają wysoką odporność. Powierzchnia 
jest skutecznie chroniona przed wilgocią i zabrudzeniami. Ponadto 
drewno pozostaje oddychające, co pozytywnie wpływa na klimat w 
pomieszczeniu. 

Aby Państwa parkiet pozostał piękny przez długi czas a Państwo mogli 
cieszyć się swoją podłogą przez wiele lat należy ją regularnie czyścić 
i pielęgnować. Odpowiednia koncepcja pielęgnacji gwarantuje długą 
żywotność i trwałość powierzchni,
W związku z tym należy postępować zgodnie z niniejszą instrukcją 
obsługi. Twoja podłoga drewniana i parkiet będą z czasem stawać się 
coraz piękniejsze i bardziej naturalne dzięki tworzącej się patynie.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z firmą wykonującą 
prace montażowe. Uzyskacie Państwo profesjonalną poradę i wszelkie 
niezbędne wskazówki dotyczące właściwej pielęgnacji i czyszczenia 
podłóg i parkietów.

Wiele radości przy użytkowaniu podłóg życzy:

Zespół Oli Lacke GmbH

Dystrybutor:

Oli Lacke GmbH 
Bahnhofstr. 22 I 09244 Lichtenau

Tel. +49 (0) 37208/84-0 I Fax +49 (0) 37208/84-382
info@oli-lacke.de I www.oli-lacke.de

CZYSZCZENIE NA SUCHO                                                                                 
Czyszczenie parkietu na sucho 
szczotką z włosia lub odkurzaczem 
jest konieczne i powinno odbywać 
się codziennie, ponieważ piasek i 
kurz mogą działać jak papier ścierny 
i powodować drobne zarysowania.

CZYSZCZENIE NA MOKRO                                                                              
W przypadku konieczności 
usunięcia większych zabrudzeń 
należy przetrzeć podłogę mydłem do 
drewna »OLI-NATURA Holzseife«.
Zapewnia ono szybko czystość 
i ponowne natłuszczenie bez 
ługowania i uszkadzania drewna. 
Normalnie zabrudzone podłogi w 
pomieszczeniach  mieszkalnych 

należy czyścić co najmniej raz w miesiącu stosując mydło do  
drewna OLI-NATURA. W przypadku obiektów o szczególnie dużym 
natężeniu ruchu zaleca się czyszczenie przynajmniej raz w tygodniu.

PIELĘGNACJA & ODŚWIEŻANIE                                                                   
Od czasu do czasu należy 
powierzchnię olejowaną 
lub woskowaną odświeżyć i 
pielęgnować. Efekt ochronny 
zostaje zachowany, a niewielkie 
zarysowania są niwelowane. Na 
podłogi wykończone woskiem 
można zastosować wosk 
pielęgnacyjny »OLI-NATURA 

Holzpflegewachs«.Drewno olejowane należy odświeżać za pomocą 
oleju pielęgnacyjnego »OLI-NATURA Holzpflegeöl«  lub środka do 
odświeżania drewna »OLI-NATURA Holz-Refresher«. Odświeżanie 
i pielęgnację należy przeprowadzać w regularnych odstępach 
czasu, w zależności od intensywności użytkowania podłogi, ale 
przynajmniej raz w roku.

CZYSCZENIE GRUNTOWNE                                                                           
Gruntowne czyszczenie ręczne lub mechaniczne jest konieczne tylko 
wtedy, gdy podłoga wykazuje silne, trudne do usunięcia zabrudze-
nia, których nie można usunąć podczas czyszczenia pielęgnacyjnego. 
Podstawowe czyszczenie parkietu powinno być przeprowadzane 
przez specjalistę i w miarę możliwości w jak najmniejszym stopniu. 
Po każdym podstawowym czyszczeniu konieczne jest ponowne 
odświeżenie lub podstawowa pielęgnacja podłóg. Do czyszczenia 
podstawowego poleca się środek do czyszczenia podstawowego  
»OLI-AQUA CLEAN 15.97 I Parkettgrundreiniger«

OGÓLNE WSKAZÓWKI

Impregnacja ulega naturalnemu zużywaniu w zależności od 
intensywności użytkowania. Dlatego konieczna jest regularna 
pielęgnacja. Drewno jest produktem naturalnym. Pracuje i stale 
dostosowuje się do wilgotności powietrza w pomieszczeniu, W 
okresie grzewczym wilgotność względna znacznie spada. Drewno 
nieuchronnie reaguje na to uwalniając własną wilgotność  kurczy się. 
Widać to wizualnie poprzez tworzenie szczelin w podłodze i parkiecie. 
Im dłuższe i wyższe temperatury ogrzewania pomieszczeń tym bardziej 
suche powietrze w pomieszczeniu i szersze szczeliny. Największe 
są zazwyczaj pod koniec okresu grzewczego. Pod koniec lata są one 
najmniejsze i ponownie się zamykają. Aby temu przeciwdziałać można 
na przykład, zawieszać nawilżacze powietrza na grzejnikach  i / lub  
zapewnić wystarczającą ilość roślin zielonych.

• Zasadniczo należy utrzymywać temperaturę pokojową ok. 20 
° C i wilgotność względną 55-65%, aby zapobiec nadmiernym 
zmianom wymiarów drewna.

• Świeżo zaimpregnowaną podłogę należy pozostawić na 
co najmniej 2-3 dni do czasu pełnego jej użytkowania lub 
pielęgnacji.

• Nie używać wiórów stalowych ani ostrych padów czyszczących.

• Zanieczyszczenia i piasek działają jak papier ścierny, dlatego 
należy je natychmiast usunąć. Parkiet należy zmiatać lub 
odkurzać tak często, jak to konieczne.

• Do pielęgnacji i czyszczenia należy używać wyłącznie wysokiej 
jakości zgodnych ze sobą produktów,

• Zastosowanie przed wejściem dużych wycieraczek skutecznie 
redukuje przedostawanie się zanieczyszczeń

• Aby uniknąć zarysowań na podłodze można zastosować 
filcowe nakładki do  mebli do siedzenia. W przypadku mebli na 
kółkach podłoga powinna być zabezpieczona podkładkami.

  
     

Instrukcja czyszczenia i pielęgnacji 
podłóg drewnianych wykończonych 
olejem / woskiem
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OLI-NATURA Holz-Refresher (Odświeżacz do drewna)
SZCZEGÓLNIE SZYBKO SCHNĄCY HYDROOLEJ DO ODŚWIEŻANIA 
I PIELĘGNACJI WSZYSTKICH PODŁÓG DREWNIANYCH I PARKIE-
TÓW O OTWARTYCH PORACH.

Aby olejowana podłoga drewniana i parkiet wykończony olejem Scandic 
wyglądały zawsze naturalnie, świeżo i pięknie ważne jest, aby regular-
nie stosować pielęgnacją zgodnie z wymogami. Odświeżacz do drewna 
OLI_NATURA zapewnia efekt ochronny i pozostawia wodoodporną po-
wierzchnię bez zmiany koloru drewna. Ponadto odświeżacz odżywia i pie-
lęgnuje drewno, jest łatwy w stosowaniu, ma łagodny zapach, nie zawiera 
rozpuszczalników i jest bardzo przyjazny dla środowiska.

Sposób wykonania:
• Przed każdą pielęgnacją zaleca się wcześniejsze czyszczenie na sucho 

lub na mokro mydłem do drewna OLI-NATURA. Powierzchnię pozo-
stawić do całkowitego wyschnięcia.

• Opakowanie wstrząsnąć przed użyciem.

• Odświeżacz do drewna ( ok. 20-30g/m²) nanosić równomiernie cienką 
warstwą za pomocą rozpylacza lub wąskiego  mopa, wypolerować ręcz-
nie białym padem lub maszyną polerską

• Po 2 godzinach można ostrożnie chodzić po powierzchni. Po wyschnię-
ciu przez noc powierzchnia nadaje się w pełn do użytkowania. Przez 
pierwszych kilka dni nie należy czyścić  wilgotną szmatką.

Wskazówka: Niewielkie uszkodzenia olejowanej powierzchni drew-
nianej można łatwo naprawić. Uszkodzone miejsce można z łatwością 
wyszlifować i ponownie nanieść olej. Biały pad lub bawełnianą szmatkę 
nasączyć odświeżaczem do drewna ( ok. 20-30g/m²) i wcierać w drewno. 
Nadmiar należy usunąć suchą bawełnianą szmatką.

OLI-NATURA Holzseife (Mydło drewniane)  
ŁAGODNE MYDŁO DO DREWNA DO REGULARNEJ PIELĘGNACJI 
WSZYSTKICH OLEJOWANYCH II WYKOŃCZONYCH WOSKIEM PO-
WIERZCHNI DREWNIANYCH, PARKIETÓW I KORKA

OLI-NATURA mydło do drewna to koncentrat na bazie mydła do re-
gularnej pielęgnacji wszystkich podłóg drewnianych olejowanych i 
woskowanych. Łagodne mydło do drewna zapewnia szybko czystość i 
ponowne natłuszczenie podłogi. Wystarczy dodać mydło do wody, prze-
trzeć powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia. W przypadku silnego 
zabrudzenia, plamy należy usuwać po naniesieniu nierozcieńczonego 
mydła a następnie przetrzeć wodą. Normalnie zabrudzone podłogi w po-
mieszczeniach mieszkalnych należy czyścić co najmniej raz w miesiącu 
mydłem do drewna OLI-NATURA. W przypadku obiektów o szczególnie 
dużym natężeniu ruchu zaleca się czyszczenie co najmniej raz w tygo-
dniu.

Sposób wykonania:
• Zgrubne zabrudzenia usunąć za pomocą szczotki  lub odkurzacza

• Przed użyciem wstrząsnąć zawartość opakowania

• Dodać 25 ml (około 3 łyżek stołowych) do 5 litrów letniej wody lub 50 
ml (około 6 łyżek stołowych) do 10 litrów letniej wody.

• Mop zanurzyć  w roztworze mydła,  wycisnąć  i przetrzeć  na wilgotno 
powierzchnię.

Wskazówka: Uporczywe plamy można wyczyścić stosując nierozcień-
czone mydło do drewna OLI-NATURA i po kilku minutach można je ze-
trzeć wilgotną szmatką,

Uwaga: Unikać pozostawiania skupisk wilgoci, aby zapobiec pęcznie-
niu drewna w obszarze  fug i łączeń.

 

OLI-NATURA Holzpflegeöl (Olej do pielęgnacji drewna)
NATURALNY OLEJ DO PIELĘGNACJI DREWNA NA BAZIE OLEJU LNIA-
NEGO DO ODŚWIEZANIA WSZYSTKICH PODŁÓG DREWNIANYCH I PAR-
KIETÓW O OTWARTYCH PORACH ORAZ POWIERZCHNI KORKOWYCH. 

Aby Państwa parkiet lub podłoga z korka zawsze wyglądały naturalnie, 
świeżo i pięknie ważne jest, aby powierzchnia podłogi była regularnie i 
zgodnie z wymaganiami pielęgnowana. Powierzchnia podłogi jest rege-
nerowana, niwelowane są niewielkie uszkodzenia oraz przywracane na 
nowo głębia i blask. Parkiet olejowany fabrycznie otrzymuje dodatko-
wą ochronę przed wilgocią na krawędziach i łączeniach ( próba na po-
wierzchni). Odświeżanie powinno być wykonywane na całej powierzch-
ni, ale można je również stosować na wybrane partie podłogi.

Sposób wykonania:
• Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pielęgnacji zalecane jest wcześniej-

sze czyszczenie na sucho i czyszczenie na mokro przy użyciu mydła 
do drewna OLI-NATURA. Pozostawić powierzchnię całkowicie  do 
wyschnięcia.

• Przed użyciem opakowanie dobrze wstrząsnąć.

• Zastosować olej do pielęgnacji drewna (ok. 10-20 g / m²) za pomo-
cą rozpylacza lub wąskiego mopa równomiernie rozprowadzić go na 
podłodze, maks. pozostawić na 10 minut i wypolerować białym padem 
ręcznie lub maszyną polerską. Jeśli to konieczne, usunąć nadmiar ole-
ju szmatką bawełnianą.

• Pozostawić powierzchnię do wyschnięcia na co najmniej 12 godzin 
przed jej użytkowaniem. Przez pierwszych kilka dni nie należy czyścić  
wilgotną szmatką.

Wskazówka: Niewielkie uszkodzenia olejowanej powierzchni drew-
nianej można łatwo naprawić. Uszkodzone miejsce można z łatwością 
wyszlifować i ponownie nanieść olej. Biały pad lub bawełnianą szmatkę 
nasączyć odświeżaczem do drewna ( ok. 10-20 g/m²) i wcierać w drew-
no. Nadmiar należy usunąć suchą bawełnianą szmatką. 

Uwaga: Niebezpieczeństwo samozapłonu! Szmatki/ pady należy czy-
ścić natychmiast po  użyciu, lub przechowywać w wodzie.

OLI-NATURA Holzpflegewachs
NATURALNY WOSK PIELĘGNACYJNY DO ODŚWIEŻANIA 
DREWNA IMREGNOWANEGO OLEJEM  Z TWARDYM WO-
SKIEM, PARKIETU I KORKA.

W zależności od stopnia użytkowania podłogi wykończone woskiem 
od czasu do czasu koniecznie wymagają odświeżania  za pomocą 
wosku pielęgnacyjnego  OLI-NATURA. Ponadto wosk ten nadaje 
się również do pielęgnacji powierzchni olejowanych utwardzanych 
promieniami UV (Próba na powierzchni). Wosk do pielęgnacji drew-
na tworzy ochronną i łatwą w pielęgnacji powłokę, która likwiduje 
drobne uszkodzenia. Dzięki temu powierzchnia odzyskuje jedwa-
bisto-matowy wygląd. Odświeżanie może być wykonywane na całej 
powierzchni ale również częściowo.

Sposób wykonania:
• Przed każdą pielęgnacją zaleca się wcześniejsze czyszczenie na su-

cho i na mokro mydłem do drewna OLI-NATURA. Powierzchnię 
pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

• Przed użyciem opakowanie dobrze wstrząsnąć.

• Nanieść równomiernie i cienko wosk do pielęgnacji drewna ( 10-
20g/m²) za pomocą rozpylacza lub wąskiego mopa, pozostawić na 
maks. 10 minut. Następnie ręcznie lub maszynowo wypolerować 
białym padem. Nadmiar oleju usunąć bawełnianą szmatką.

• Przed użyciem pozostawić powierzchnię do wyschnięcia na co naj-
mniej 12 godzin, ale najlepiej na całą noc. Przez kilka dni nie nale-
ży czyścić wilgotną szmatką. 

Wskazówka: Niewielkie uszkodzenia olejowanej powierzchni drew-
nianej można łatwo naprawić. Uszkodzone miejsce można z łatwością 
wyszlifować i ponownie nanieść olej. Biały pad lub bawełnianą szmat-
kę nasączyć odświeżaczem do drewna ( ok. 10-20 g/m²) i wcierać w 
drewno. Nadmiar należy usunąć suchą bawełnianą szmatką. 

Uwaga: Niebezpieczeństwo samozapłonu! Szmatki/ pady należy 
czyścić natychmiast po  użyciu, lub przechowywać w wodzie.
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