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ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY 

Rozhodující vliv na trvanlivost a optický vzhled dřevěných podlah mají klimatické podmínky 
v místnosti. Příliš nízká relativní vlhkost má za následek tvorbu spár. Příliš vysoká vlhkost vzduchu 
způsobuje bobtnání a deformace. Klimatické podmínky v místnosti 18 - 22oC a 55 - 65% vlhkosti jsou 
nutné pro zachování užitné hodnoty dřevěné podlahy a pro pocit pohody vnímaný člověkem.  

· Nečistoty a písek působí jako brusný skelný papír , a je proto nutno je okamžitě odstranit 
z povrchu parket.Použít rohožky na očištění obuvi jak před, tak i za vchodové dveře. 

· Plstěné chrániče noh nábytku, stolů a židlí zabraňují zbytečným škrábancům a vtiskům na 
povrchu parket. 

· Rozlité tekutiny vytřete, prosím, ihned. Na parketách nenechte stát vodu.  
· Kancelářské židle musí být opatřeny měkkými rejdovacími kolečky, předepsanými pro tvrdé 

podlahové krytiny . Pojezdové kroužky koleček mají jinou barvu než rejdovací kolečka 
samotná.  

Čištění a údržba lakovaných parket 

Běžné čištění vysavačem, smetákem nebo mopem. Občas vytřít důkladně vyždímaným hadrem. 
Nepoužívat žádné agresivní čisticí prostředky pro domácnost. Nejvhodnější jsou čistící prostředky 
přímo určené  na údržbu lakovaných podlah.. Hadr na zem použít pouze navlhčený. Vytření příliš 
vlhkým hadrem může poškodit povrch parket a lakovaný povrch. Čisticí prostředky s mikrovlákny a 
parní čističe nepoužívat pro parketové podlahy.   

Běžná údržba s prostředkem  pro údržbu parket. Podlahu nejdříve očistit obvyklým způsobem. Potom 
vytřít vlhkým hadrem a do vody přidat trochu prostředku pro údržbu parket. 

Leštěnky na lakované parkety. Prostředek nanést nezředěný na parkety a rozdělit jej tence a 
stejnoměrně vlhkým hadrem nepouštějícím vlas. Během schnutí  nevkročit na podlahu. Nejlépe nanést 
prostředek ve dvou vrstvách (větší lesklost, omezení tvoření map). Četnost použití závisí na intenzitě 
namáhání podlahy cca po 2 měsících. Použitím leštidla se docílí vyšší odolnost v oděru a tím delší 
trvanlivost zatavení.. 

 Odstraňování skvrn 

Skvrny odstranit nejlépe vlhkým hadrem. Použít případně trochu mazlavého mýdla nebo 
oplachovacího prostředku. Těžce odstranitelné skvrny odstraňte způsobem, uvedeným v následujících 
bodech. Buďte opatrní s agresivními prostředky pro odstraňování skvrn, které mohou narušit lakový 
povrch, jsou-li použity ve větších množstvích a jsou-li intenzívně vtírány. 

· Skvrny od asfaltu, podrážek bot, oleje, krému na boty, sazí a zaschlých zbytků čokolády nebo 
mastnoty odstraňte pomocí např.  lihu, zředěného mycího benzínu 

· Skvrny od fixek, rtěnky, tuše odstraňte pomocí směsi vody a líhu 1:1 
· Skvrny od vosku ze svíček, žvýkačky ochlaďte ledovým sprejem nebo kostkami ledu 

v igelitovém sáčku. Potom opatrně seškrábněte. 
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Čištění a údržba parket upravených voskovými oleji 

Běžné čištění podlahy obvyklým způsobem vysavačem, mopem nebo smetákem 

Běžná údržba: Podlahu nejdříve obvyklým způsobem vysát nebo zamést. Potom utřít vlhkým hadrem 
namočeným do vlažné vody, do níž se přidá 1% voskového oleje  (obsah jednoho uzávěru na každý 
litr vody). Příliš malé nebo příliš velké množství voskového oleje ve vodě zvyšuje sklon podlahy ke 
špinění. Hadr na podlahu nutno důkladně vyždímat, nesmí být příliš vlhký. Po vytření nejlépe nechat 
podlahu přes noc vyschnout. Podlahu nevytírat jinými čistícími prostředky a do vody obsahující 
voskový olej nepřidat žádné jiné čistící prostředky. 

Tato ,,údržba vytřením“ je sice poněkud náročnější oproti údržbě lakovaných parketových 
podlah.Podlaha však zůstává po tomto osvěžení také trvale pěkná.  

 Důležité je, aby podlaha byla trvale nasycena voskovým olejem. Jestliže v případě delší dobu 
neudržované podlahy nestačí údržba vodou, jak bylo uvedeno, může být olej také neředěný nanesen na 
podlahu mopem nebo podobně. Na podlahu však nesmí být naneseno ani příliš velké množství 
voskového oleje. Povrch se pak nevytvrzuje správně a olej se může smísit s částicemi nečistot. 
Pamatujte prosím, na to, že navoskované parkety jsou poněkud více kluzké než lakované podlahy. 

Odstraňování skvrn 

Skvrny očistit nejlépe teplou vodou, do níž byl přidán mírný čistící prostředek. Prostředek nesmí 
obsahovat čpavek. Vhodný je oplachovací prostředek nebo mazlavé mýdlo. 

Zaschlé skvrny se nejlépe odstraňují malým množstvím voskového oleje nebo lihu. Líh používat velmi 
úsporně a pečlivě je setřít. Těžko odstranitelné skvrny, vtisky a škrábance jednoduše obrousit jemným 
smirkovým papírem. Potom nanést na obroušenou plochu voskový olej. 

Voskový olej lze používat pouze pro hotové, upravené podlahy . Podlahy upravené tvrdým olejem a 
tvrdým voskem na místě pokládání, udržovat pouze prostředky určenými pro tuto povrchovou úpravu. 

Pozor! Hadry nasáklé voskovým olejem se mohou samy vznítit. Proto vyperte hady po upotřebení 
v mýdlové vodě nebo je pak namočte do vody a potom zahoďte do uzavřené nádoby na odpad. 

·  Čištění parními čističi nedoporučujeme, neboť horká pára může způsobit narušení ochranné 

vrstvy krytiny a vlhkost může proniknout i pod lamely podlahy a způsobit tak jejich tvarovou 

deformaci. 

 

  

  

 
 
 


