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DREVENÉ PODLAHY

Gunreben - pokyny pro prvotní a následnou péči o 

bezbarvě a bíle olejované dřevěné podlahy

1. ČIŠTĚNÍ - základní čištění pomocí čističe dřeva Gunreben

Prvotní a pravidelná údržba s olejem Master Oil

Před uvedením nové podlahy do provozu se doporučuje ji vyleštit za pomocí Gunreben Master Oil a to jak u průmyslově naolejovaných podlah, 

tak i u dodatečně naolejovaných podlah. Konečné leštění poskytuje a vytváří odolný povrch, může být prováděno ručně nebo strojem. 

Olejované podlahy by měly být pravidelně udržovány - obvykle jednou ročně, častěji v případě podlah vystavených extrémně silnému 

opotřebení.

Čištění

Podlahu očistěte 125 ml čističem Gunreben Wood Cleaner rozmíchaného do 5 l vody. Podlahu nechejte nejméně 8 hodin schnout. Podlaha 

musí být zcela suchá. V případě extrémních nečistot vyčistěte podlahu ručně či strojem. Otírejte mopem nebo hadříkem. Vždy otírejte 

minimálně 2x a více, je-li nutné pro zajištění čistoty a vysušení povrchu podlahy. V případě potřeby postup čištění opakujte.

TIP: Vždy pracujte se dvěma kbelíky - první s Wood Cleanerem smíchaným s vodou a druhý pro máchání s čistou vodou.

Aplikace

Podlahu nechejte nejméně 8 hodin schnout. Podlaha musí být zcela suchá a čistá. Nádobu opatrně protřepejte. Naneste cca. 100 ml na 4 m2 

bavlněnou utěrkou, válečkem nebo bavlněným hadříkem. Lze použít lešticí stroj pro velké plochy.

Leštění

Je důležité, aby byl Master Oil pečlivě zaleštěn do dřeva a pokračujte v leštění, dokud dřevo nevypadá nasycené a povrch nevypadá jednotně.

Konečné leštění

Než budete pokračovat v další části podlahy, otřete podlahu čistými suchými bavlněnými hadry. Podlaha by neměla být mokrá a po leštění by 

na ní neměl zůstat žádný přebytečný olej. Pokračujte ve všech částech podlahy, dokud není kompletně vyleštěna. Při leštění pomocí lešticího 

stroje bude podlaha vytvrzena během cca. 6 hodin při 20°C a může být opatrně použita. Ručně vyleštěné podlahy lze začít používat po 24 

hodinách. Po 36-48 hodinách je povrch zcela vytvrzený. Během vytvrzování nevystavujte podlahu vodě.

Nebezpečí samovznícení: Vzhledem k riziku samovznícení je důležité, aby byl brusný prach a hadříky navlhčené olejem namočeny do vody a 

po použití zlikvidovány v těsně uzavřené nádobě.

2. APLIKACE - Gunreben Master Oil 

Vytvrzená podlaha během cca. 6 hodin při 20°C a s opatrností použitelná.  Ručně leštěné podlahy lze uvést do provozu po 24 hodinách.

Pravidelné čištění olejovaných povrchů

Přírodní mýdlo bílé – Natural Soap White se doporučuje pro světlé druhy dřeva, zatímco přírodní mýdlo přírodní – Natural Soap Natural se 

hodí pro tmavé dřevo. Může být použito k čištění a údržbě všech známých olejových systémů. Přírodní mýdlo je kvalitní mýdlo, které díky svým 

vyživujícím vlastnostem rychle uzavírá póry dřeva a chrání před nečistotami a pronikáním tekutin.
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TIP: Vždy pracujte se dvěma kbelíky - první s přírodním mýdlem smíchaným s vodou a druhý pro máchání s čistou vodou.

Přírodní mýdlo bílé je nutno před použitím opatrně protřepat. 125 ml přírodního mýdla se smíchá s 5 l vlažné vody. 

Doporučuje se vždy pracovat se 2 kbelíky: jedním s mýdlovou vodou a druhým s čistou vodou pro máchání. 

Podlahu očistěte minimálním množstvím vody - krátce nechte na podlaze mýdlovou vodu, aby se rozpustily nečistoty. Odstraňte znečištěnou 

mýdlovou vodu dobře vyždímaným mopem nebo hadříkem a opláchněte v kbelíku s čistou vodou. Vždy otřete podlahu mýdlovou vodou velmi 

dobře vyždímaným mopem nebo hadříkem, abyste obnovili ochranný film přírodního mýdla.

3. VÝSLEDEK – Užijte si vaší “novou“ podlahu.

Příležitostná péče a údržba olejovaných dřevěných podlah

Gunreben Oil Refresher - přírodní varianta se obvykle používá pro přírodní naolejované a barevně naolejované podlahy. Gunreben Oil 

Refresher - bílá varianta pro bílé naolejované dřevěné podlahy.

Gunreben Oil Refresher kombinuje účinné čištění s opětovným naolejováním, díky do dřeva pronikajícímu oleji. Vytváří na povrchu matnou 

ochrannou vrstvu.

TIP: Vždy pracujte se dvěma kbelíky - první s olejovým osvěžovačem – Oil Refresher smíchaným s vodou a druhý pro máchání s čistou vodou.

1. Před použitím lahvičku dobře protřepejte.

2. Podlaha musí být před ošetřením zbavena prachu.

3.  Smíchejte Gunreben Oil Refresher s vlažnou vodou:

Pro tradičně naolejované podlahy: 1:20 (250 ml Gunreben Oil Refresher do 5 litrů vody).

Pro podlahy s olejem UV a olejo-voskované: 1:40 (125 ml Gunreben Oil Refresher do 5 litrů vody).

Poměr směsi se může lišit v závislosti na opotřebení a použitého vybavení.

4. Použijte dva kbelíky - první s Gunreben Oil Refresher smíchaným s vodou a druhý pro máchání v čisté vodě. Nejprve namočte podlahovou 

utěrku nebo mop do směsi Oil Refresher a podlahu očistěte lehce vyždímaným hadříkem nebo mopem po délce podlahy. Poté hadřík nebo 

mop opláchněte v čisté vodě, silně vyždímejte a znovu namočte do směsi Oil Refresher. Tentokrát je třeba hadřík nebo mop extrémně dobře 

vyždímat, než podlahu znovu otřete po délce podlahy, aby na podlaze zůstalo co nejméně vody a vlhkosti. Doporučuje se vyčistit plochu cca. 

10 m2 v té době. Tímto způsobem je podlaha vystavena vlhkosti pouze na krátkou dobu.

5. Podlahu nechejte cca. 2 hodiny před použitím vyschnout.

6. Pokud chcete dosáhnout lehkého lesku, vyleštěte suchou podlahu pomocí bílého leštícího padu.
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