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                        Údržba dřevěných podlah s povrchem olej  
 

   Blahopřejeme Vám k zakoupení našeho výrobku. Aby si Vaše podlaha zachovala po celou dobu své životnosti 
vysokou estetickou hodnotu, přidáváme pár dobrých rad, jak o dřevěnou podlahu pečovat. 

 

   Dřevo je přírodní materiál, který reaguje na změny okolního prostředí, zejména vlhkosti  
a teploty. Podlahu můžete bez obav vytírat vlhkým, dobře vyždímaným hadrem. Dbejte, aby hadr byl opravdu 

dobře vyždímán, protože přímý kontakt s vodou by mohl způsobit nežádoucí diletaci, jež vede k popraskání 
povrchové vrstvy laku  

a trhání jednotlivých lamel. Podobné účinky může mít vysoká vlhkost vzduchu, zejména v novostavbách.  

Proto se snažte uchovat v místnosti relativní vlhkost vzduchu v rozmezí 40 – 60%. Tato hodnota je vhodná nejen 
pro podlahu, ale je také optimální pro lidské zdraví. Také nízká relativní vlhkost vzduchu dřevěné podlaze 

neprospívá. Toto nebezpečí vzniká zejména v zimním období v topné sezoně, kdy relativní vlhkost vzduchu klesá 
v místnostech často pod 30%. Potom dochází k sesychání a tvorbě trhlinek mezi jednotlivými lamelami. Vysvětlení 

tohoto jevu je jednoduché. Dřevo na plovoucích podlahách je vysušeno na vlhkost 8%. Nižší vlhkosti nelze 

technologicky dosáhnout, protože i dřevo vysušené na vlhkost 6% nabírá při zpracování vlhkost zpět na cca 8%. 
 

   Obsah vázané vody ve dřevě (tj. vody, kterou nelze dalším sušením odstranit), je závislý na druhu  
dřeva a činí 4 – 6%. Při extrémně nízké relativní vlhkosti vzduchu (pod 30%) dochází k dalšímu vysychání dřeva  

 a následné tvorbě trhlin. Proto doporučujeme udržovat relativní vlhkost vzduchu 40 – 60% a teplotu 15 – 25 oC . 
V případě prudké změny teplot, ochlazení , nebo prohřátí může způsobit nevratné deformace podlahy. Maximální 

zvýšení teploty podlahy v průběhu 24 hodin by neměla být vyšší než 3 stupně celsia. 

 

Dřevěné třívrstvé a masivní  podlahy s povrchovou úpravou přírodní olej , nebo UV olej ošetřujeme 
přípravkem od firmy WOCA mýdlo na olejované podlahy a to pro standardní ošetření ( běžný úklid ) , 
tedy dobře vyždímaným hadrem , roztokem vody a mýdla WOCA na olejované podlahy v poměru,  
dle návodu na zadní straně přípravku. Voda obsahuje složky, které se musí neutralizovat zmiňovaným 
prostředkem. Dále u olejované podlahy doporučujeme používat jednou za 1 a 2 měsíce takzvaný 
WOCA Refresher , který udržuje podlahu v kondici a dodává jí potřebné složky ( např. regenerační , 
olejové ). Skvrny, rýhy od podpatků a velké nečistoty odstraníte neředěným přípravkem podlahového 
mýdla, nebo aplikací udržovacího oleje. Další doporučenou značkou je firm BONA , například BONA 
tyče, kde je již roztok namíchán a voda se již nemusí vůbec používat. Na každodenní údržbu postačí 
vysátí suchou cestou, vysavačem.  
Nedoporučujeme používat neprověřené agresivní čistící prostředky, které nejsou vhodné na dřevěné 
olejované podlahy a robotické vysavače, které nejsou určeny na tento druh podlah s ohledem na 
mechanické poškození(například robotické vysavače na průmyslové podlahy, které využívají mokrou 
cestu) 
 

 Dodržením těchto zásad si Vaše podlaha zachová dlouho svou kvalitu a životnost.   
 

Nohy stolů, židlí, skříní atd. je nutné podlepit měkkým materiálem (filcové podložky, starý koberec, atd.),  

aby nedošlo k poškrábání laku nebo oleje. Oděr mohou způsobit také drobné kamínky, 
nebo písek. Při běžném čištění (vytírání) nepoužívejte v žádném případě běžné agresivní saponátové 

přípravky.  
Vždy se poraďte se svým dodavatelem.  

 
  Přejeme Vám mnoho spokojenosti s Vaší novou podlahou od nás…..   
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