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Podłogi drewniane olejowane – piel ęgnacja olejem zgodnie         
z DIN 18356   
 

Bieżące mycie               LOBA Cleaner (bieżące mycie) 
i konserwacja:    LOBA ParkettSoap (bieżace mycie 50-100 ml/10 litrów wody) 
   LOBA ParkettOil (zawierający rozpuszczalniki) 
   LOBA NatureOil (na bazie wody)  
 
Gruntowne czyszczenie: LOBA ParkettSoap ( rozcieńczony z wodą w proporcji 1:2) 
 
 
Uwagi ogólne:  Drewno  

Drewno jest produktem naturalnym. Pracuje i stale dopasowuje się do wilgotności           
w pomieszczeniu.  
Podczas sezonu grzewczego obniża się znacznie względna wilgotność powietrza. 
Drewno reaguje na to w sposób wymuszony oddając wilgoć i kurcząc się. Im dłużej           
i mocniej pomieszczenia są ogrzewane, tym większe powstają fugi w drewnie. 
Największe fugi powstają najczęściej pod koniec sezonu grzewczego, najmniejsze            
wg reguł pod koniec lata. 
Aby zapobiec powstawaniu fug, należy unikać długotrwałego obniżenia względnej 
wilgotności powietrza poniżej 45%, można to uzyskać stosując nawilżacze powietrza. 
Warunki klimatyczne w pomieszczeniu na poziomie 20°C i ok. 50% wzgl. wilgotności 
powietrza wpływają korzystnie zarówno na jakość podłogi drewnianej, jak też dobre 
ogólne samopoczucie.  
  
Ogrzewanie podłogowe 
Przy ogrzewaniu podłogowym należy zwrócić uwagę, aby różnorodne systemy                        
w połączonych pomieszczeniach działały równomiernie. Temperatura powierzchni 
podłogi 29°C nie mo że być przekroczona. Należy się również liczyć z tym, że 
ogrzewanie podłogowe, w porównaniu z ogrzewaniem centralnym, powoduje 
powstawanie większych fug. 
 
Oleje do drewna 
Olejowanie podłogi powoduje impregnację drewna, przez co powstaje ochrona przed 
wnikaniem wilgoci. Pory drewna pozostają przy tym otwarte. Po świeżo olejowanych 
podłogach ostrożne chodzenie możliwe jest następnego dnia. Im dłużej w pierwszych 
dniach użytkowanie podłogi będzie oszczędniejsze, tym dłuższa będzie żywotność 
olejowanej podłogi. Pełna obciążalność możliwa jest dopiero po 8-14 dniach. 
Podłoga ulega naturalnemu zużyciu, w zależności od stopnia obciążenia. Aby temu 
zapobiegać, konieczna jest regularna pielęgnacja podłogi zgodnie z normą DIN 18356. 
Gdy na podłodze widoczne są ślady zniszczenia, podłogę należy ponownie 
zaimpregnować olejem. Możliwa jest również renowacja częściowa. 
 
Czyszczenie i piel ęgnacja parkietów olejowanych i parkietów lakierowan ych             
z uszkodzon ą warstw ą lakieru 
W pierwszym tygodniu po impregnacji podłogi olejem, podłogę należy czyścić tylko na 
sucho (szczotką, mopem, odkurzaczem). Nie należy kłaść żadnych dywanów, aby nie 
został zakłócony proces utwardzania nałożonego oleju. 

 
Po zakończeniu 
prac remontowych: LOBA Cleaner 
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Bieżące czyszczenie 
i piel ęgnacja: Czyszczenie 

Usunąć na sucho kurz z podłogi przy użyciu mopa, miotły lub odkurzacza. Zabrudzenia i 
kurz działają jak papier ścierny, dlatego muszą być niezwłocznie z podłogi usunięte. 
Gdy jest to konieczne (mocno przylegające zabrudzenia, plamy po napojach itp.) należy 
usunąć stosując środek LOBA Cleaner lub LOBA ParkettSoap.  
 
Pielęgnacja 
Bieżącą pielęgnację można przeprowadzać (także częściowo na fragmentach podłogi           
o większej frekwencji/ obciążeniu) przy użyciu LOBA ParkettOil lub LOBA NatureOil. 
Niewielkie uszkodzenia w warstwie oleju użytego do impregnacji zostaną zniwelowane. 
  
Naprawa lekkich uszkodze ń 
W trakcie użytkowania podłogi, z czasem powstają widoczne uszkodzenia nałożonej 
warstwy oleju. Można je zniwelować nakładając, również tylko częściowo, LOBA 
ParkettOil lub LOBA NatureOil. W tym przypadku w miejscach wymagających naprawy, 
należy najpierw usunąć zabrudzenia stosując LOBA ParkettSoap i zielony pad.                    
Po wyschnięciu w tych miejscach nałożyć LOBA ParkettOil lub LOBA NatureOil.                 
Po pozostawieniu do schnięcia przez noc, podłoga może być użytkowana. 
 
Naprawa du żych uszkodze ń 
Duże uszkodzenia można również niwelować partiami przez ponowne nałożenie oleju 
użytego do impregnacji. Z miejsc z uszkodzeniami należy najpierw usunąć zabrudzenia 
stosując LOBA ParkettSoap i zielony pad a po wyschnięciu nałożyć właściwy olej użyty 
do impregnacji. Pozostawić do schnięcia przez noc. 

 
 
Gruntowane   
czyszczenie: W celu usunięcia mocnych zabrudzeń i pozostałości warstw środków pielęgnacyjnych, 

których nie można usunąć przez bieżące czyszczenie, można przeprowadzić gruntowne 
czyszczenie podłogi stosując LOBA ParkettSoap rozcieńczony z wodą w proporcji 
1:2.Tak przygotowanym roztworem należy zwilżyć podłogę a następnie roztwór 
rozprowadzić mechanicznie używajac zielonego pada  lub szczotki. Zebrać 
rozpuszczone zabrudzenia i przetrzeć podłogę czystą wodą. Ze względu na mocne 
wyjałowienie podłogi, konieczne jest w tym przypadku nałożenie warstwy oleju 
pielęgnacyjnego, najkorzystniej warstwy oleju, który został użyty do impregnacji podłogi. 

  
    
Ważne wskazówki: Zalecenia zawarte w powyższej instrukcji służą jedynie jako niezobowiązujące 

wskazówki.  Ze względu na wielość możliwych zastosowań i warunków panujących 
podczas aplikacji produktu zalecenia te nie są wiążące, nie tworzą prawnej umowy ani 
dodatkowych zobowiązań wynikajacych z umowy sprzedaży. Nie zwalniamy nabywcy             
z obowiązku przeprowadzenia testów i prób własnych w zakresie planowanego 
zastosowania.  

 


