
 

Pielęgnacja podłóg olejowanych Wicanders Parquet/ Wicanders Promo. 

Podłogi  olejowane : 

 Na co dzień stosuje się suche metody pielęgnacji  podłogi, np. bardzo dokładne odkurzanie 

miękką końcówką. Jeżeli zachodzi taka konieczność ( nie częściej niż co 2 tygodnie), należy 

czyścić podłogę wilgotną, dobrze wykręconą szmatką/mopem. Nie można dopuszczać do 

zbytniego zawilgocenia powierzchni podłogi. Warstwa wilgoci po myciu powinna wyschnąć w 

ciągu minuty. Dla uzyskania najlepszych efektów, należy stosować mydło do podłóg 

olejowanych stosując się do instrukcji użytkowania podanych na opakowaniu. Zbędne 

czyszczenie na mokro przynosi więcej szkody niż pożytku zwłaszcza mycie samą wodą bez 

dodatku  środków ochronnych powierzchni podłogi. 

Konserwacja podłogi: 

Konieczność przeprowadzenia konserwacji podłogi olejowanej zależy od różnych czynników. 

W większości przypadków podłoga będzie wymagała konserwacji olejem raz/dwa razy  w 

roku w zależności od intensywności użytkowania.  Do pielęgnacji  podłóg Wicanders a  także 

desek Promo w tym także do pierwszej pielęgnacji po zamontowaniu podłogi  można  

używać oleju Tec Refresher -  Bautec  , Euku Refhresher – Eukula ,   oleju  pielęgnacyjnego  

Chapel Parket, olejów pielęgnacyjnych Floor Service naturalny/biały/antik  a także oleje 

pielęgnacyjne naturalny/biały firmy WOCA w zależności od modelu deski. Do codziennej 

pielęgnacji należy stosować mydło do podłóg olejowanych.. Instrukcje użytkowania dostępne 

na stronach internetowych bądź na opakowaniach. 

Uproszczona instrukcja postępowania w przypadku konserwacji olejem konserwacyjnym: 

Najpierw należy dokładnie oczyścić podłogę i pozostawić do wyschnięcia. W przypadku 

niewielkich powierzchni nanieść cienko i równomiernie olej do konserwacji za pomocą 

bawełnianej szmatki bądź tetrowej pieluchy zgodnie z kierunkiem włókien drewna. 

Następnie wypolerować suchą i czystą szmatką. W przypadku dużych powierzchni zalecane 

jest zastosowanie maszyny jednotarczowej / polerki /. Nanieść cienką warstwę oleju 

konserwującego na powierzchnię podłogi np. pieluchą  tetrową wzdłuż włókien drewna a 

następnie wypolerować przy pomocy odpowiednich padów polerskich / biały bądź beżowy /. 

Czas schnięcia oleju jest uzależniony od temperatury, wentylacji i trwa około 24 godzin. 

Zaimpregnowaną podłogę należy przez pierwsze 10 dni czyścić tylko na sucho. 

    

 


