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Návod na
ošet ování a išt ní

pro

lakované d ev né podlahy a parkety

1. Preventivní opat ení
Podstatná ást veškerých vnášených ne istot m že být minimalizována použitím
istících rohoží p ed vchodem a istících zón ve vstupních ástech objekt . Tyto
istící zóny je proto nutné za adit do systému b žného išt ní.

2. B žné išt ní
Pro pravidelné odstra ování ne istot použijte nap íklad p ípravky CC-Pé e o
parkety, ípadn  Pallmann CLEAN nebo BONA Care Cleaner. Tyto p ípravky
z te ve vhodném pom ru dle návodu a podlahu tímto roztokem d kladn  vyt ete.
Používejte dob e vyždímané hadry nebo mopy, aby se na podlaze netvo ily
„louži ky“. Mastné skvrny, rýhy od podpatk  a jiné pevn  ulpívající ne istoty
odstraníte p ípravky CC-Pé í o parkety nebo BONA Parket Polish REMOVER i
Pallmann  CLEAN REMOVER.  V tomto p ípad  následn  o ist te podlahu vlhkým
(dob e vyždímaným) hadrem až do úplného odstran ní ne istot a zbytk istícího

ípravku.

3. Udržování a obnovování vzhledu
Povrchová úprava d ev ných podlahách podléhá asem podle stupn  zatížení

irozenému ot ru. Proto doporu ujeme podlahy pravideln  ošet ovat p ípravkem
CC-Lesk na parkety nebo CC-Mat na parkety ípadn BONA Care Refresher i
Palmann FINISH CARE. Tyto polymerové disperze redukují ot r laku, uleh ují b žné
denní išt ní, oživují staré, opot ebené povrchy a prop ují podlahám p íjemný
matný nebo hedvábn  lesklý nový vzhled. P ed jejich aplikací  podlahu d kladn
vy ist te (bod.2). K nanášení  používejte nap íklad CC-Lasi ku se speciálním
potahem nebo plochý mop, který nepouští vlákna.

Ošet ovací cyklus závisí na stupni zatížení a m že se orienta ídit následující
tabulkou:
a) málo zat žované podlahy (nap . v bytových prostorách, kancelá ích bez ve ejného

provozu atd.) podle pot eby každé dva - t i m síce,
b) st edn  siln  zat žované podlahy (nap . v chodbách, na schodech, v kancelá ích s

ve ejným provozem) podle pot eby asi každé  2 - 4 týdny,
c) siln  zat žované prostory každých 8 - 14 dn .

4. Základní išt ní pro odstran né p edešlých vrstev
Hrubé ne istoty zame te nebo vysajte a naneste nap . CC-Základní isti  na
parkety a korek i Palmann CLEAN STRONG. Tento p ípravek naneste ne ed ný
širokým mopem nebo pomocí CC-Padmeister s bílým padem a rozet ete jej na
podlahu tak, aby se netvo ily "louži ky". Po asi 5-10 minutách p sobení odstra te
rozpušt ný ochranný film vhodným nástrojem i strojem (vysava , savé mopy apod.)
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Následn  plochu n kolikrát p ist te v isté  vod  namo eným a dob e vyždímaným
hadrem (zneutralizujte), aby se odstranily veškeré zbytky istícího prost edku. Povrch
nechte vyschnou a naneste novou ochranou vrstvu (viz. bod 3).

ležitá upozorn ní: Plochu vždy ist te po úsecích. išt ní provád jte pokud
možno ve dvou osobách, p emž první osoba odstra uje ochranný film a druhá
ihned odsává rozpušt né ne istoty. Choulostivé povrchy (nap . lakovaný nebo

írodní nábytek a dve e) nesmí p ijít s istícím roztokem do styku. Kovové plochy,
echodové profily apod., které jsou sou ástí plochy, p ed provád ním základního

išt ní oblepte. P ed základním išt ním zkontrolujte rovn ž, jestli nejsou na ploše
rýhy v laku nebo otev ené spáry. Delší doba p sobení na nát ry provedené laky na
vodní bázi m že vést k p echodnému vytvo ení mlé ných skvrn. Zde bezpodmíne
zkra te dobu p sobení na minimum a podlahu nenechejte nikdy delší dobu
mokrou.

5. Všeobecná upozorn ní
evo jako p írodní produkt by nem lo nikdy být delší dobu vlhké nebo mokré,

protože p ijímá vlhkost a mohlo by dojít ke zm nám jeho tvaru (bobtnání)  nebo  k
zašednutí. P i išt ní je proto nutno neustále myslet na to, aby bylo provád no pokud
možno suchou cestou (mopem, smetákem nebo vysava em) nebo pouze vlhkým
mopem nebo dob e vyždímaným hadrem, aby se na podlaze netvo ily "louži ky".
Nov  položené parkety v prvních týdnech ist te pouze nasucho, tzn. zametejte
nebo vysávejte. Nohy nábytku podle možnosti opat ete filcovými podložkami a t žké
kusy nábytku st hujte velmi opatrn .

ev ná podlaha reaguje jako všechny d ev né stavební díly na okolní
podmínky (obzvlášt  na relativní vlhkost vzduchu) p íslušnou zm nou. Zm na
vlhkosti d eva vede ke smrš ování (p i nízké vlhkosti) nebo bobtnání (p i
vysoké vlhkosti) a s tím jsou spojeny p íslušné následky (nap . tvorba spár).
Aby  se  zamezilo  t mto  mimo ádným  zm nám,  je  nutno  myslet  na  to,  že
relativní vlhkost vzduchu se v prostorách se d ev nou podlahou musí
pohybovat celoro  v rozmezí 50-60% relativní vlhkosti vzduchu p i teplot
18-22°C. V p ípad  pot eby je nutno prostor opat it v tracím, topícím  nebo
zvlh ovacím za ízením. Tyto klimatické podmínky nemají pozitivní vliv pouze
na Vaši d ev nou podlahu, ale prospívají také veškerému nábytku ze d eva,
hudebním nástroj m, obraz m a v neposlední ad  také Vám osobn .
Pokud dojde používáním k opot ebení povrchu Vaší podlahy, musí být povrch
obroušen a znovu provedeno lakování. Povrchová úprava je odborná práce, u které
nelze vždy zcela vylou it prášení nebo nerovnostem v povrchu. Na odolnost
podlahoviny nemá toto ovšem žádný vliv.

ejeme Vám hodn  spokojenosti s Vaší d ev nou podlahou a doufáme, že Vám tento návod na ošet ování a
išt ní bude nápomocen. Kvalita, ohleduplnost k životnímu prost edí a zp soby použití všech istících a

ošet ovacích prost edk  jsou potvrzeny nezávislými zkušebními instituty. Výše uvedené údaje jsou založeny na
mnoha laboratorních i praktických zkouškách. Vzhledem k tomu, že skute nost, za které jsou produkty používány
je mimo naši kontrolu, ru íme pouze za kvalitu zboží.

edáním tohoto návodu spot ebiteli spl uje podlahá ská firma na ízení normy DIN 18 356 – parketá ské
práce.

Návod p evzal:   ………………… datum:
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