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DREVENÉ PODLAHY

Ujistěte se, že vaší novou podlahu udržujte čistou

Počáteční péče: 
Naolejované podlahy z přírodního dřeva mají dokončený povrch. Aby 

byla podlaha ještě odolnější, doporučujeme ji „ošetřit“ olejem Weiss 

Natural Care. Lepené spoje a úkosy jsou lépe chráněny a olej má také 

čisticí účinek.

Průběžné čištění:
V závislosti na stupni znečištění musí být podlaha pravidelně čištěna. 

Upřednostňuje se suché čištění smetákem a vysavačem. Podlahu 

otírejte pouze vlhkým hadříkem (NIKDY mokrým), pokud je velmi 

znečištěný. Zde se doporučuje dřevěné podlahové mýdlo. Pokud je 

silně znečištěný, kontaktujte svého odborného poradce. Poté je třeba 

podlahu znovu naolejovat přípravkem Weiss Pflegeöl Natur.

Intenzivní čištění: 
Pro rychlé a intenzivní čištění doporučujeme Weiss Deep Cleaner 

Spray. Po úplném zaschnutí znovu ošetřete udržovacím olejem.

Dodržujte technické listy výrobků, které jsou k dispozici také v praktické 

sadě Weissovy počáteční péče.

Popis
Abyste si svou vysoce kvalitní podlahu z přírodního dřeva mohli dlouho 

užívat, je nezbytná správná péče a čištění.

Obecné informace:
Naše podlahy z přírodního dřeva jsou vyrobeny z nejčistšího a 

originálního surového dřeva. Použité oleje a mýdla jsou vyrobeny z 

přírodních látek. Během instalace a po instalaci by mělo být klima v 

místnosti 20-22 °C a relativní vlhkost vzduchu 50-60%. 

Hodnoty lze snadno zkontrolovat vlhkoměrem. Zdravé klima je důležité 

jak pro pohodu člověka, tak pro dřevo. Dřevo reaguje na vlhkost 

vzduchu přirozeným způsobem. Na suchém vzduchu se dřevo 

smršťuje, na vlhkém vzduchu bobtná. To může zejména v zimních 

měsících vést k tvorbě spár. U podlah z masivního dřeva je to zcela 

běžné. Použití zvlhčovačů vzduchu se zvláště doporučuje během topné 

sezóny, protože během tohoto období může vlhkost vzduchu klesnout 

pod 45%, což může vést ke zvýšené tvorbě spár. 

Obecně se vyhněte znečištění a zadržování vody na povrchu dřeva. 

Rohožky a čistící zóny v silně používaných vstupních prostorech 

zabraňují „ochození“ povrchu. Toto je důležité opatření, zejména u 

barevně ošetřených podlahových desek, aby se zabránilo odstranění 

povrchové vrstvy a tvorbu vychozených míst. Křesla, stoly a další 

nábytek by měl být vybaveny kluznými plstěnými podložkami. Tím 

zabráníte poškrábání povrchu. Používejte pouze námi doporučené 

čisticí a udržovací prostředky. Mnoho komerčních produktů (např. čisticí 

prostředky pro domácnost nebo mýdla) mohou olejovaný povrch zničit. 

Navíc utěrky z mikrovláken nejsou v žádném případě vhodné pro použití 

na dřevěné podlaze (povrch je broušen). Pravidelně používejte výkonný 

vysavač k odstranění povrchových nečistot a nečistot. Zabráníte tak 

znečištění (poškrábání) nebo vyplnění spár nečistotami.

Návod na údržbu továrně olejovaných dřevěných podlah 

Weiss

Přípravky pro péči a čištění

Weiss Pflegeöl

Weiss Holzbodenseife

Weiss 
Deep Cleaner Spray
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