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Wskazówki ogólne: 

  

Pielęgnacja podłogi z drewna jest bardzo ważna dla trwałości lakieru. 

Struktura drewna daje podłodze niepowtarzalny przybliżający nas do natury charakter. 

Poprzez naniesienie lakieru na powierzchnie drewna powstaje ochronna warstwa, która 

uniemożliwia natychmiastowe dyfundowanie wody w drewno. 

Dobre samopoczucie ludzi jak i długotrwałe utrzymanie wysokiej wartości podłogi, wymaga 

zdrowego klimatu pomieszczenia w którym znajduje się podłoga z drewna.  

Temperatura pomieszczenia rzędu 20°C i wilgotności powietrza w pomieszczeniu 50% jest 

idealnym klimatem dla człowieka, zwierząt domowych i drewna. W pomieszczeniu 

tym zawarte jest 9g/m³ wody. Utrzymanie warunków klimatycznych w zakresie 18°C - 22°C i 

wilgotności w zakresie 45% - 65% jest 

nieodzowne dla zminimalizowania tzw. 

„pracy drewna”- schnięcia/pęcznienia.  

W tych warunkach ludzie żyją zdrowo a 

drewno nie „pracuje”- czyli nie pęcznieje 

(nie łódkuje) i nie kurczy się nadmiernie 

(nie tworzą się duże szpary). 

 

Zbyt wysoka wilgotność (powyżej 

75%) w pomieszczeniu utrzymująca się 

przez 2 -4 tygodnie (okres letni) i dłużej, 

szczególnie przy wrażliwych gatunkach 

drewna może spowodować tzw. „kocie 

grzbiety” deszczułek parkietu a w 

konsekwencji nawet oderwanie się od podłoża. W takim przypadku należy w pomieszczeniu 

ustawić osuszacze powietrza. 

W sezonie zimowym (grzewczym) wilgotność w pomieszczeniu spada często do 30% i 

utrzymuje się przez miesiące, wskutek czego drewno się kurczy i pojawiają się szpary między 

klepkami a lakier w tych miejscach pęka. Aby temu zjawisku zapobiec należy 

wcześniej wstawić do pomieszczenia nawilżacze. Zawieszanie na kaloryferach pojemników z 

wodą nie wystarczy ponieważ są one za małe aby uzupełnić ilość wody w powietrzu. Np. dla 

pomieszczenia o powierzchni około 20m² = 50m³ pojemności pomieszczenia potrzeba na 

dobę około 8 litrów wody. Woda poprawi klimat otoczenia. Pomocne w utrzymaniu 

odpowiedniej wilgotności zimą mogą być również rośliny.    

Lakierowana podłoga zależnie od natężenia ruchu pieszego na niej ulega ścieraniu. 

Z tego powodu regularna pielęgnacja lakieru jest konieczna. 

Uznanie reklamacji jest tylko wtedy możliwe, jeżeli wskazówki pielęgnacji podłogi 

wydane przez producenta lakieru, bądź środków pielęgnacyjnych będą uwzględnione i 

dokładnie z jego wskazówkami przeprowadzona zostanie pielęgnacja. 

Na nowo lakierowaną podłogę nie można wchodzić przed upływem 24 godzin. 

Lakierowanie podłogi jest pracą rzemieślniczą a to znaczy, że obecność pojedynczych 

cząstek pyłu lub kurzu jak również drobin jest nieunikniona. Na trwałość lakieru nie ma to 

żadnego wpływu. 

Im bardziej nowo lakierowana podłoga jest w pierwszych dniach oszczędzana tym samym 

zwiększa się jej trwałość. 

Pełne użytkowanie podłogi jest możliwe po okresie pełnego utwardzenia się lakieru- patrz 

wskazówki producenta lakieru na ogół jest to 7 dni. Do tego czasu należy podłogę czyścić na 

sucho i przez pierwsze 4 tygodnie nie na niej układać dywanów.  



 

Taśmy klejące lub maty zapobiegające przesuwaniu się dywanów muszą być dobrane 

odpowiednio do lakieru aby po ich zdjęciu nie pozostały plamy na posadzce.  

UWAGA! 

Stołki i krzesła należy zaopatrzyć w podkładki filcowe o grubości minimum 3 mm. 

Fotele na kółkach powinny mieć miękkie kółka. Kółka te mają część jezdną koloru beżowego 

lub popielatego. Ewentualnie stać na specjalnych ekranach chroniących lakier. 

Meble należy wnosić ostrożnie, niedopuszczalne jest pchanie albo ciągnięcie ich po podłodze. 

Przed wniesieniem mebli (pierwszym użytkowaniem podłogi) należy przeprowadzić pierwszą 

pielęgnację. 

  

Używanie środków czyszczących i pielęgnacyjnych. 

  

Pielęgnacja : 

Pielęgnacja zostaje przeprowadzona wolnym od rozpuszczalników na bazie wodnej emulsji 

środkiem pielęgnacyjnym. 

  

Pierwsza pielęgnacja czyli pełna 

pielęgnacja.  

Odplamiona i czysta podłoga przed 

pierwszym użyciem albo zawsze po 

odplamieniu zostaje napuszczona nie 

rozcieńczonym wodą środkiem 

pielęgnacyjnym. 

Środek pielęgnacyjny ( nie rozcieńczony) 

zostaje wylany na podłogę i natychmiast 

rozprowadzony miękką nie pozostawiającą 

nitek szmatą. Rozprowadzać należy w 

kierunku włókien drewna. Przy większych 

powierzchniach (pow.100m2) należy 

stosować maszyny jednotalerzowe i białe 

pady. 

  

Częstotliwość przeprowadzania pełnej pielęgnacji zależy od użytkowania podłogi. 

·        W mało uczęszczanych pomieszczeniach np. sypialnie raz do roku. 

·        Schody, biura co 8 – 14 dni. 

·        Restauracje, szkoły itp. co tydzień.  

Pełna pielęgnacja jest wtedy konieczna, jeżeli na podłodze nie ma wystarczającej powłoki 

ochronnej albo miało miejsce intensywne odplamianie. 

  

Odplamianie. 

  

Odplamianie zostaje przeprowadzone, jeżeli podłoga jest zaplamiona i zabrudzona. Przy 

czym brud sypki (PIASEK!!!) zbierany jest miotłą lub odkurzaczem. Zabrudzenia te działają 

jak papier ścierny i muszą zostać natychmiast usunięte. 

Środek odplamiający rozprowadzamy dobrze wykręconą szmatą lub mopem. Wilgotność 

mopa lub szmaty powinna odpowiadać wilgotności jak po odwirowaniu w pralce. 

O częstotliwości odplamiania decydują wymagania higieniczne użytkowników. 

  

UWAGA! 



 

Podczas zmywania wilgotną szmatą lub mopem ślady wody na parkiecie powinny wyparować 

w ciągu 1,5 minuty. 

Środki do pielęgnacji parkietu powinny być używane zgodnie z zaleceniami producenta. 

Używamy środków pielęgnacyjnych dopuszczonych przez producenta lakieru użytego do 

pokrycia parkietu. 
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