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Czyszczenie i konserwacja podłóg impregnowanych olejami 

bezbarwnymi i barwnymi na bazie twardego wosku firmy Floorservice: 
  

Ochrona impregnowanej podłogi: pod krzesłami i stołami umieścić filc; roślin nigdy 

nie stawiać bezpośrednio na drewnianej podłodze, zawsze na podstawce. 

 

Czyszczenie na sucho impregnowanej podłogi: luźne zanieczyszczenia najlepiej 

usunąć za pomocą odkurzacza lub ściereczek do czyszczenia na sucho firmy Floorservice. 

Ziarenka piasku pozostałe na powierzchni mogą spowodować zadrapania. Nowo 

zaimpregnowaną podłogę należy przez pierwszych 10 dni czyścić wyłącznie na sucho. 

 

Czyszczenie na mokro impregnowanej podłogi: w przypadku uporczywych 

zabrudzeń należy przemyć zmywakiem przy użyciu preparatu do czyszczenia parkietu 

firmy Floorservice. Ok. 100 ml preparatu do czyszczenia parkietu wymieszać z 10 litrami 

czystej wody, a następnie wyczyścić dobrze wykręconą szmatką (rys. 1). Przed 

ponownym użytkowaniem podłogi, należy ją pozostawić do całkowitego wyschnięcia. 

 

Konserwacja podłogi: 

W celu utrzymania podłogi w optymalnym stanie, od czasu do czasu konieczna jest – 

w zależności od intensywności użytkowania podłogi – pielęgnacja przy użyciu oleju do 

konserwacji firmy Floorservice. W przypadku podłóg impregnowanych białym olejem 

stosować biały olej do konserwacji, natomiast do podłóg o ciemniejszym odcieniu – olej 

do konserwacji firmy Floorservice w kolorze naturalnym. 

 

Najpierw należy dokładnie oczyścić podłogę (patrz: czyszczenie na sucho impregnowanej 

podłogi) i pozostawić do wyschnięcia. W przypadku niewielkich powierzchni nanieść 

cienko i równomiernie olej do konserwacji firmy Floorservice za pomocą ściereczki 

zgodnie z kierunkiem włókien drewna (rys. 2). 

 

W przypadku większych powierzchni zalecamy stosowanie maszyny jednotarczowej. 

Podłogę skropić olejem do konserwacji za pomocą węża, a następnie wypolerować przy 

użyciu maszyny jednotarczowej z grubymi białymi padami (rys. 3). 

 

1 litr oleju do konserwacji wystarcza na ok. 70 do 100 m² powierzchni. Czas schnięcia: 6 

do 12 godzin (w zależności od temperatury otoczenia oraz wentylacji). 

 

Szczegółowe informacje na temat produktów znajdują się w kartach charakterystyki oraz 

na opakowaniu. 
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