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Návod na ošet ování a išt ní pro
ev né podlahy a parkety
olejované p ípravkem MAGIC OIL 2K
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. První a b žné išt ní
První ošet ení erstv naolejované d ev né podlahy m žeme provést nejd íve po 24 hodinách
od provedené impregnace. Nádobu p ed upot ebením necháme aklimatizovat na teplotu
místnosti a dob e prot epeme. Z podlahy odstraníme mechanické ne istoty i prach (mopem,
smetákem nebo vysava em). Podlahu zbavíme mastnot.
První ošet ení: ne ed ný výrobek Pallmann Magic Oil Care nebo ed ný (až do
pom ru 500 ml Pallmann Magic Oil Care s 10 l vody, tj. 1 díl ošet ovacího prost edku ku 20
díl m vody) naneseme rovnom rn vytíracím mopem na podlahu.
žné ošet ení : p ípravek z edíme 200 ml Pallmann Magic Oil Care s 10 litry isté
vody (tj. 1 díl Magic Oil Care na 50 vody). Takto p ipravený roztok naneseme vhodným
prost edkem (nap . vyždímaným vytíracím mopem nebo jemným hadrem, který nepouští
chlup) 1 x na podlahu a to v jednom sm ru. Necháme zaschnout. Nikdy nenanášíme syt
mokrými, ale vždy jen dob e vyždímanými a lehce vlhkými prost edky. Ná adí po upot ebení
istíme vodou.
Opakování b žné pé e: závisí na stupni zatížení podlahy.

3. B žné išt ní
Povrchová úprava na d ev ných podlahách podléhá asem podle stupn zatížení p irozenému
ot ru. Pro b žné išt ní d ev ných podlah impregnovaných Magic Oil 2K je vhodné používat
výrobek Pallmann Clean, p ípadn Pallmann Magic Oil Care (viz.bod 2 b žné ošet ení).
Zpracování: Nádobu p ed upot ebením necháme aklimatizovat na teplotu místnosti a
dob e prot epeme. Z podlahy odstraníme mechanické ne istoty a prach (mopem, smetákem
nebo vysava em). Podlahu zbavíme mastnot. První b žné išt ní impregnované podlahy
žeme provést nejd íve po 24 hodinách od provedené impregnace.
žné išt ní: ca. 100 - 200 ml Pallmann Clean z edíme s 10 litry isté vody (tj. 1 až
2 díly výrobku Clean na 100 díl vody). Takto p ipravený roztok naneseme vhodným
prost edkem (nap . vyždí- maným vytíracím mopem nebo jemným hadrem, který nepouští
chlup) 1x na podlahu a to v jednom sm ru. Necháme zaschnout. Nikdy nenanášíme syt
mokrými, ale vždy jen dob e vyždímanými a lehce vlhkými prost edky. Ná adí po upot ebení
istíme vodou. etnost b žného išt ní je dána stupn m zne išt ní podlahy.
Ošet ovací cyklus závisí na stupni zatížení a m že se orienta
ídit tabulkou:
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Tabulka interval išt ní a ošet ování impregnovaných podlah výrobkemMagic Oil 2K
podle stupn zne išt ní:
Stupe zne išt ní
mírný

st ední až silný

velmi silný

Prostory
nap .
obytné
místnosti
ložnice
schodišt
kancelá e
chodby
restaurace
školy
obchody

žné išt ní
provád t
podle
vlastního
uvážení dle
stupn
zne išt ní

žné
ošet ení
ca. Každých
6 – 8 týdn

Základní
išt ní
ca.
každých12
síc

ca. každé2 –
4 týdny

ca.
každých6
síc
ca. každé
2 – 3 m síce

ca. každých
8 – 12 dní

B žné išt ní a b žné ošet ování doporu ujeme st ídat ca. v pom ru 2:1

4. Základní išt ní Pallmann SOYA SOAP CARE (Holzbodenseife)
Upozorn ní: doporu ujeme základní išt ní sv it odborné firm .
Zpracování: Z podlahy odstraníme mechanické ne istoty a prach (mopem, smetákem nebo
vysava em). Podlahu zbavíme mastnot. Nádobu p ed upot ebením necháme aklimatizovat na
teplotu místnosti a dob e prot epeme. Míchací pom r istícího prost edku Soya Soap Care s
vodou se ídí podle stupn zne išt ní. P i st edn silném zne išt ní smícháme ca. 1 – 2 litry
prost edku s 10 litry vody. P i velmi silném zne išt ní m žeme použít prost edek i v
ne ed ném stavu. Plochu vytíráme vždy pouze mírn vlhkými prost edky, v žádném p ípad
mokrými (v p ípad silného zne ist ní m žeme použít zelený pad, kartá nebo nap . istící
stroj Lägler Floorcare). Ne istoty z podlahy uvolníme bu pomocí kartá e nebo jednokotou ového istícího stroje s nasazeným zeleným padem. Po ukon ení išt ní musíme
bezpodmíne
vyt ít plochu istou vodou (vyždímaným prost edkem). Ná adí po
upot ebení o istíme vodou. etnost išt ní je dána stupn m zne išt ní. Po provedeném
základním išt ní provedeme olejování podlahy výrobkem Magic Oil 2K (viz. bod 5).

5. Následné ošet ení Pallmann MAGIC OIL 2K
Upozorn ní: doporu ujeme základní išt ní sv it odborné firm .
etnost následného ošet ení výrobkem Magic Oil 2K je závislá na stupni zatížení podlahy, i
na tom, jak asto bývá podlaha vytírána vlhkým prost edkem. Následné ošet ení pomocí
Magic Oil 2K provádíme vždy po základním išt ní výrobkem Pallmann Soya Soap Care
(Holzbodenseife), mírn zatížené a jen z ídka vlhkým prost edkem vytírané plochy lze ošet it
1 x ro , podlahy v obytných místnostech se standardním provozem 1 - 2x do roka, siln
zatížené podnikatelské provozy ca. jednou za 2 – 3 m síce.
Zpracování: Nádobu p ed upot ebením necháme aklimatizovat na teplotu místnosti a dob e
prot epeme. Magic Oil 2K smísíme s tvrdidlem, dob e promícháme a Pallmann lakovací
špachtlí naneseme rovnom rn v tenké vrstv na impregnovanou podlahu. Po ca. 15–20
minutách od špachtlování vmasírujeme Magic Oil 2K zeleným padem do d ev ného povrchu
a sou asn tím i odstraníme p ípadné p ebytky oleje. Bezprost edn po rozlešt ní první vrstvy
naneseme druhou vrstvu Magic Oil 2K. Po 15 až 20 minutách od nanesení druhé vrstvy op t
odstraníme p ebytky zeleným padem a následn bílým padem olejovanou plochu rozleštíme.
Ná adí po upot ebení o istíme výrobkem Pallmann Uni Clean. Pro dlouhou životnost podlah
impregnovaných výrobkem Pallmann Magic Oil 2K doporu ujeme pravidelné ošet ování
výrobkem Magic Oil Care a b žné išt ní výrobkem Clean .
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ležité upozorn ní:
i kontaktu uvedených výrobk s textilní látkou vzniká nebezpe í samovznícení. Proto je
nutné nasycené hadry, pady apod. namo it do vody a skladovat i likvidovat v ádn
uzav ených nádobách.
.
6. Všeobecná upozorn ní
evo jako p írodní produkt by nem lo nikdy být delší dobu vlhké nebo mokré, protože
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
ev nou podlahu, ale prospívají také veškerému nábytku ze d eva, hudebním
nástroj m, obraz m a v neposlední ad také Vám osobn .
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. Nep ebíráme záruku za provedené práce, za
provedené práce neru íme. V p ípad pochybností prove te vlastní zkoušky.
Olejová impregnace slouží k ochran d ev ných podlah, p itom je d ležité, aby olejování bylo nejenom odborn
provedeno, ale zárove je nutno udržovat optimální klima prost edí a dodržovat pravidelné intervaly išt ní a
údržby.
Tento návod pro išt ní a ošet ování platí pro všechny parketové a d ev né podlahy podle DIN 18 356
„Parketové práce“ a DIN 18 367 „Práce s d ev nou dlažbou“, které jsou opat eny olejovou impregnací Pallmann
Magic Oil 2K a ošet ovány p íslušnými vhodnými istícími a ošet ovacími prost edky Pallmann.
Pozor: pojezdová kole ka a t ecí dotykové plochy musí odpovídat norm DIN EN 12 529 (z um lé hmoty nebo
plsti). Kovový nábytek a p edm ty musí být opat eny ochranou podložkou. Pro nanášení a vytírání používejte
vždy jen dob e vyždímaných, mírn navlh ených prost edk (nap . mop, jemný hadr, který nepouští chlup
apod.).
istící a ošet ující vodní roztoky, stejn jako vodu na vytírání na podlahu nikdy p ímo nevyléváme!
SN EN 13 442, SN EN 13 488 a SN EN 12 529

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

Návod p evzal: …………………
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