
1

2

3

Podłoga
zabezpieczona
olejem

Podłoga
zabezpieczona
olejem białym

Podłoga wędzona
zabezpieczona
olejem białym

Czyszczenie

codzienne

Czyszczenie

okresowe

Pielęgnacja przy

normalnym 

użytkowaniu

połogi

Pielęgnacja przy

intensywnym

użytkowaniu 

podłogi

Floorservice 
Parkettreiniger

Floorservice 
Parkettreiniger

Floorservice 
Parkettreiniger

Floorservice®
Zestaw do czyszc-

zenia
podłóg na sucho

Floorservice®
Zestaw do czyszc-

zenia
podłóg na sucho

Floorservice®
Zestaw do czyszc-

zenia
podłóg na sucho

1 - 2 razy w roku
Floorservice® 

3 - 4 razy w roku
Floorservice® 

1 - 2 razy w roku
Floorservice® 

3 - 4 razy w roku
Floorservice® 

1 - 2 razy w roku
Floorservice® 

(antyczny biały)

3 - 4 razy w roku
Floorservice® 

(antyczny biały)

Częstotliwość pielęgnacji i czyszczenia zgodnie z wymogami normy 

DIN 18356

Czyszczenie i pielęgnacja

Czyszczenie i pielęgnacja 

podłóg zabezpieczonych olejem 

Floorservice Hartwachsöl 

i Color Hartwachsöl. 

Ochrona podłóg zabezpieczonych olejem: pod 
krzesła, stoły, itp. należy przykleić filcowe podkładki. 
Nigdy nie stawiać roślin bezpośrednio na podłodze, 
ale zawsze w doniczce nie przepuszczającej wody. 
Czyszczenie podłogi na sucho: codzienne zanie-
czyszczenia najlepiej usunąć za pomocą zestawu do 
czyszczenia podłóg na sucho Floorservice Trockenre-
inigungs-Set, szczotki/miotły lub odkurzacza. Pozo-
stawione ziarenka piasku mogą powodować zaryso-
wania na powierzchni. Świeżo zabezpieczoną olejem 
podłogę należy przez pierwsze 3-4 tygodnie czyścić 
wyłącznie na sucho. 
Czyszczenie podłogi na mokro: powierzchnie 
mocniej zabrudzone przemyć środkiem do czyszcze-
nia parkietów Floorservice Parkettreiniger. Należy 
wymieszać 100 ml środka z 10 litrami czystej wody, 
następnie podłogę czyścić za pomocą wilgotnej 
(dobrze wyciśniętej) szmatki. Podłogę przed ponow-
nym użytkowaniem pozostawić do całkowitego 
wyschnięcia (obrazek 1). 
Konserwacja podłogi: w celu utrzymania podłogi w 
optymalnym stanie niezbędne jest (w zależności od 
intensywności użytkowania podłóg) zaimpregnowa-
nie jej od czasu do czasu olejem konserwującym 
Floorservice Pflegeöl. Do podłóg zabezpieczonych 
olejem białym stosować Floorservice Pflegeöl biały, 
natomiast dla ciemniejszych odcieni Floorservice 
Pflegeöl naturalny. Do podłóg wędzonych zabezpie-
czonych białym olejem stosować Floorservice 
Pflegeöl antyczny biały. Najpierw podłogę należy 
gruntownie umyć za pomocą środka Floorservice 
Parkettreiniger (zobacz: czyszczenie podłogi na 
mokro). Powierzchnię pozostawić do całkowitego 
wyschnięcia. Na małych powierzchniach Floorservi-
ce Pflegeöl nanosić cienko i równomiernie, zgodnie z 
kierunkiem słojów przy pomocy szmatki nie pozo-
stawiającej włosków np. bawełnianej (obrazek 2). W 
przypadku dużych powierzchni spryskać podłogę 
preparatem Floorservice Pflegeöl, a następnie 
wetrzeć olej konserwujący za pomocą maszyny 
polerującej używając grubego białego pada (obra-
zek 3). 1 litr oleju do konserwacji wystarcza na ok. 70- 
100 m2 powierzchni. 
Czas schnięcia: od 6 do 12 godzin (w zależności od 
temperatury otoczenia oraz wentylacji).

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych 
produktów zachęcamy Państwa do zapoznania się z 
kartami technicznymi. Pomocne wskazówki można 
również znaleźć na opakowaniu.
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