
 

Návod na čistenie a ošetrovanie 

 

Parketové, korkové a drevené 

lakované podlahy 

 
Základné informácie: 
Správne čistenie a ošetrovanie zaistí dlhú životnosť 
a hodnotu vašej podlahovej krytiny. 
 

Preventívne opatrenia: 
Veľkému množstvu bežných zanášaných nečistôt sa 
môže zabrániť pomocou čistiacich rohoží pred 
vchodom, príp. vo vstupnej časti. Tieto musia byť 
zahrnuté do priebežného čistenia. 
Pre elastické podlahové krytiny sú predpísané podľa 
normy DIN EN 12 5208 a DIN 12 529 kolieska s 
mäkkou pojazdnou plochou (typ W). Pre zabránenie 
škôd, ktoré vznikajú od nôh nábytku, sa používajú 
podobne mäkké klzné podložky z plsti alebo z 
vhodnej umelej hmoty (TPU, PTFE). Ako samotná 
podlahová krytina, musia sa i kolieska a klzáky 
pravidelne čistiť a musí sa preskúšavať ich 
funkčnosť. 
Nestavať priamo na parketové podlahy materiály, 
ktoré obsahujú zmäkčovadlá, ako napr. z gumy 
alebo kaučuku, rovnako tiež nelepiť na povrch 
žiadne lepiace pásky. 
 

Čistenie po dokončení stavebných prác: 
Novo položená podlahová krytina musí byť pred 
užívaním podrobená čisteniu po ukončení prác. 
Zvyšky z výroby a stavebné nečistoty sa odstránia. 
Tu použite UZIN Hardwood Care zriedený s vodou 
1:100 (100 ml na 10 l vody). Čistiaci roztok sa 
nanesie na krytinu a povrch sa omyje pomocou 
mikrovláknitého mopu. 
Upozornenie: parketové a drevené podlahy sú citlivé na 
vlhkosť. Nečistiť s prebytkom vody (na mokro), ale iba 
vodnou hmlou. Zamedziť tvorbe kaluží. Dbajte na údaje 

výrobcu krytiny. 
 

Prvé ošetrenie: 
Odporúča sa, aby sa na novo nalakované drevené 
podlahy aplikovalo prvé ošetrenie po cca 8 – 12 
dňoch. Prvé ošetrenie zaisťuje optimálnu ochranu 
vášho laku. Navyše musí byť u už používaných 
parketových podláh po vykonanom základnom 
čistení tiež aplikované prvé ošetrenie. UZIN 
Hardwood Care je vhodný pre povrchové plochy 
všetkých bežných lakovaných korkových 
a drevených podláh. Podlahu zbavíme pomocou 
mopu, zmetáku alebo vysávača nečistoty a prachu. 
Nádobu je nutné pred upotrebením dôkladne 
pretrepať. UZIN Hardwood Care nanášajte 

pomocou mopu rovnomerne, neriedený, tenko, 
dávkovanie cca 7 – 10 ml/m2. Po cca 60 minútach sa 
môže povrch zaťažovať. Nie je nutné žiadne 
leštenie. 
 

Priebežné prevádzkové čistenie 
Podlahu zbavíme pomocou mopu, zmetáku alebo 
vysávača nečistoty a prachu. Nádobu je nutné pred 
upotrebením dobre pretrepať. UZIN Hardwood Care 
dávkujte cca 100 – 250 ml zriedenú s 10 litrami 
vody. Nanášajte v tenkej vrstve pomocou mopu 
alebo utierky. Po 60 minútach sa môže povrch 
zaťažovať. 
Pozor: Prechod na iný čistiaci prostriedok sa môže 
prejaviť zvláštnym pôsobením pri ošetrení. 
 

Mierne zaťaženie 
(mierne zaťaženie a spálňa) 

Približne každé 
2 mesiace 

Stredne silné zaťaženie 
(schodište, kancelárie, chodby) 

Približne každé 
4 týždne 

Silná prevádzka 
(hostince, školy, obchody) 

Približne 
každých 8-12 dní 

 
Dôležité upozornenia: 
Zdravá klíma v miestnosti slúži vášmu dobrému 
zdravotnému stavu a tiež k zachovaniu skvelej 
úžitkovej hodnoty vašej drevenej podlahy. Drevo 
patrí k prírodným látkam ktoré sa prispôsobujú 
vzdušnej vlhkosti, pričom odoberajú vlhkosť zo 
vzduchu alebo vlhkosť do vzduchu odovzdávajú. 
Zmenou vlhkosti drevo bobtná , príp. sa zmršťuje, 
zosychá, čím môžu v drevených podlahách vzniknúť 
špáry. Z tohto dôvodu odporúčame udržiavať 
izbovú teplotu medzi 18°C až 20°C a relatívnu 
vlhkosť vzduchu medzi 50 a 60%. Vlhkomer 
predstavuje pri meraní a kontrole klímy v miestnosti 
cennú pomoc. 
Parkety a drevené podlahy sú citlivé na vlhkosť. 
Nečistiť s prebytkom vody (na mokro), čistiaci 
prostriedok rozprášiť na podlahu len ako hmlu. 
Zamedziť tvorbe kaluží. Dbajte na údaje výrobcu 
krytiny. 
V prvých dňoch po vykonaní nového lakovania 
drevených podláh môžu byť tieto zaťažené až po 
úplnom vyschnutí laku (cca po 8 – 12 dňoch). 
V tomto čase nesmú byť drevené podlahy pokryté 
umelými, prípadne textilnými krytinami alebo 
fóliami. 


