
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ZASADY PRAWIDŁOWEJ PIELĘGNACJI I KONSERWACJI 
 

Powierzchnie podłóg FLOOREN pokryte są olejowoskami twardymi, które charakteryzują się dużą odpornością  

na zabrudzenia bieżące (zabrudzenia od obuwia, zaplamienia, itp.). Jednak podstawą zachowania podłogi w dobrej kondycji 

jest  jej prawidłowa pielęgnacja oraz konserwacja przez cały okres jej użytkowania. Właściwe dbanie o podłogę olejowaną nie 

tylko wizualnie poprawi jej wygląd, ale może spowodować całkowitą regenerację powstałych nieznacznych uszkodzeń.  

W porównaniu z lakierowaniem powstałe podczas użytkowania zarysowania oraz nierówności są praktycznie niewidoczne  

i można je odnawiać miejscowo. Przestrzeganie kilku prostych zasad zapewni podłodze naturalne piękno. 

 
1. Czyszczenie 
a) Podłogę należy sprzątać na sucho lub w miarę potrzeb na mokro używając małej ilości wody.   
b) Mycie podłóg powinno być wykonywane zawsze wzdłuż dłuższego boku deski lekko wilgotną szmatką 

z dodatkiem mydła zalecanego przez Producenta do podłóg olejowanych.  
c) Nie zaleca się codziennego mycia powierzchni wodą z mydłem. Optymalny okres czyszczenia podłóg z tym środkiem  

to raz na 3 tygodnie.  
d) Powierzchnię myć wodnym roztworem używając maksymalnie 50 ml preparatu na 10 litrów wody. Za duża ilość mydła 

spowoduje powstanie powłoki przyciągającej brud. Lepiej użyć mniej mydła lub w ogóle z niego zrezygnować. 
e) Środek czyszczący na bazie mydła nie chroni, ani nie wzmacnia działania olej, którym pokryto podłogę.  
f) Po sprzątaniu na podłodze nie może zalegać woda.  
 
UWAGA! Nie wolno używać agresywnych środków czyszczących oraz substancji chemicznych takich jak chlor, terpentyna itp. 
W przypadku kontaktu powierzchni z takimi środkami pojawią się na niej bardzo trudne do usunięcia plamy 
 
2. Konserwacja 

Polega na okresowym zabezpieczeniu podłogi olejem konserwacyjnym wskazanym przez producenta. Zabieg  
ten pozwala na odświeżenie oraz lepszą ochronę desek. Zabiegi konserwacyjne nie wymagają profesjonalnych 
umiejętności. Poniżej znajduje się krótka instrukcja prawidłowej konserwacji podłogi: 

a) Podłogę należy oczyścić z kurzu i brudu.  
b) Dokładnie umyć powierzchnię za pomocą mydła (tego samego co podczas okresowej pielęgnacji) i wody,  

po czym starannie spłukać czystą wodą, by usunąć resztki mydła. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia.  
c) Aplikację oleju konserwującego na podłogę może odbywać się ręcznie lub mechanicznie. Przy nakładaniu ręcznym należy 

olej nakładać za pomocą włókniny, pędzla lub gąbki. Natomiast przy aplikacji mechanicznej olej powinno się nakładać  
za pomocą maszyny polerskiej z beżowym padem. Ze względu na wysychanie oleju jednorazowo można pracować  
na powierzchni od 2 do 4 m² . W ciągu 15 minut należy wytrzeć do sucha za pomocą ręcznika papierowego lub bawełnianej 
szmatki. W przypadku stosowania maszyny polerskiej do wytarcia powierzchni należy użyć białego pada. Należy zapewnić 
dobrą wentylację pomieszczenia. 

d)  Podłoga powinna być sucha po 6 - 8 godzinach.  
 

Kiedy powierzchnia wykazuje wyraźne ślady użytkowania lub kiedy kolor wymaga odświeżenia zamiast oleju 
konserwującego można przeprowadzić konserwację olejowoskiem o pierwotnej kolorystyce podłogi. 

 
3. Renowacja 

Głębokie uszkodzenia powłok wykończonych olejowoskami można odnowić samodzielnie. Poniżej znajduje się 
krótka instrukcja, która umożliwi renowację. 

a) Do renowacji należy przygotować olejowosk o odcieniu odpowiadającym kolorze podłogi. Butelka o pojemności 50 ml 
olejowosku powinna być dostarczona, wraz z podłogą, przez Producenta.  W przypadku braku preparatu należy zgłosić się 
do dostawcy.  

b) Uszkodzone miejsce należy delikatnie zeszlifować papierem o granulacji 100 lub padem GS-320, a następnie oczyścić 
powierzchnię z pyłu (np. odkurzaczem). 

c) Za pomocą białego pada ruchem oscylacyjnym (okrężnym) nałożyć olejowosk na powierzchnię.  
d) Nadmiar oleju usunąć za pomocą szmatki lub białego pada. Pokrytą olejem miejsce należy dokładnie wytrzeć,  

tak aby powierzchnia była sucha i nie pozostał nadmiar oleju. Zbyt duża ilość oleju nie spowoduje lepszej impregnacji,  
a wręcz przeciwnie może ją osłabić. 

e) Przy prawidłowym naniesieniu i dobrej wentylacji pomieszczenia powierzchnia będzie sucha po 8-12 godzinach. 
f) Powierzchnię można czyścić wilgotną szmatką po 48 godzinach, a po tygodniu myć ją wodą z mydłem. 
 
UWAGA! Szmatki/pady nasiąknięte olejem mogą ulec samozapłonowi, dlatego po renowacji należy  
je zamoczyć a dopiero później wyrzucić.  
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