
OŠETŘOVÁNÍ A ÚDRŽBA 
 

• Jedna z velkých výhod těchto podlah spočívá v tom, že se tak snadno udržují čisté a v 
pořádku. Denní péče obnáší luxování. Čas od času použijte neutrální čistidlo, jehož PH 
nepřesahuje 8. 

• TIP: Když stíráte podlahu by měl být povrch do jedné minuty suchý. Tak poznáte, že 
používáte správné množství vody. Při údržbě dodržujte pokyny pro příslušnou povrchovou 
úpravu. 

• Vylité tekutiny nezanechávají na Vaší podlaze žádné stopy za předpokladu, že je okamžitě 
utřete. Nepřipusťte, aby voda zůstala stát na podlaze, zejména na podlaze z bukového dřeva, 
které je mimořádně citlivé na vlhkost. 

• V prostorách, o nichž víte, že je často na podlaze vylita voda a kde hrozí riziko, že vylitá 
voda bude ponechána, doporučujeme podlahu přelakovat nebo ošetřit olejovanou podlahu 
ihned po položení. Když tak učiníte, překryjete spoje mezi jednotlivými podlahovými 
deskami, čímž zajistíte jejich lepší ochranu proti vlhkosti. 

• Používejte dveřní rohožku jak vně, tak i uvnitř vchodu a zabráníte tím při chůzi zanesení 
nečistot a štěrku, které by jinak zvýšily opotřebení vašich podlah. 

• Nohy nábytku by měly být opatřeny plstěnými podložkami, aby se zabránilo zbytečným 
šmouhám a škrábancům na podlaze. Když byla podlaha používána již několik roků, můžete 
svoji podlahu snadno oživit nanesením dodatečné vrstvy laku. 

• Jestliže byla podlaha vystavena značnému opotřebovávání, může být obnovena strojním 
přebroušením a přelakováním. Dřevěné vícevrstvé podlahy mají silnou našlápnou vrstvu, 
takže je můžete několikrát renovovat. Dýhovaná podlaha je opatřena tenkou povrchovou 
vrstvou a nemůže být broušena až na surové dřevo. 

• Máte-li na podlaze nějakou skvrnu, můžete se pokusit ji odstranit mírnou detergentní 
přísadou (bez čpavku), nebo ji smýt prostředkem, zředěným ve vlažné vodě. Pro případ, že 
to nepomůže, uvádíme zde jeden nebo dva tipy pro odstraňování houževnatějších skvrn. 
Postupujte však opatrně, jestliže používáte agresivnější prostředky pro odstraňování skvrn, 
protože nadměrným množstvím a příliš intenzivním třením můžete poškodit lak. 

 
 

Skvrny od Odstranit 
Asfalt, guma, olej, leštidlo na boty, saze, 
houževnatější skvrny po čokoládě a tucích 

benzín na čištění 

Barevná tužka, rtěnka, tuš lihem na pálení a vodou 50/50 
Vosk, žvýkačka zmrazovacím sprejem nebo položte sáček z 

plastické hmoty s kousky ledu na skvrnu, potom 
opatrně seškrábněte 

Krev studenou vodou 
 


