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Zasada: Kółka miękkie na twarde podłogi.  

 

 

 

 

 

Zepsute kółka zniszczyły powierzchnię parkietu.        Prawidłowe kółka na podłogi drewniane 

 

 

 

 

Czyszczenie i pielęgnacja naturalnych i UV olejowanych podłóg. 

  

Wskazówki i ogólne warunki:  

Pielęgnacja podłogi z drewna jest bardzo ważna dla trwałości  oleju. Struktura drewna 

daje podłodze niepowtarzalny przybliżający nas do natury charakter. 

Poprzez naniesienie oleju  na powierzchnie drewna powstaje ochronna warstwa, która 

uniemożliwia natychmiastowe dyfundowanie wody w drewno. 

Dobre samopoczucie ludzi jak i długotrwałe utrzymanie wysokiej wartości podłogi, wymaga 

zdrowego klimatu pomieszczenia w którym znajduje się podłoga z drewna.  

Temperatura pomieszczenia rzędu 20°C i wilgotności powietrza w pomieszczeniu 50% jest 

idealnym klimatem dla człowieka, zwierząt domowych i drewna. W pomieszczeniu 

tym zawarte jest 9g/m³ wody. Utrzymanie warunków klimatycznych w zakresie 18°C - 22°C i 

wilgotności w zakresie 45% - 65% 

W tych warunkach ludzie oddychają zdrowo a drewno nie „pracuje”- czyli nie pęcznieje (nie 

łódkuje) i nie kurczy się (nie tworzą się szpary). 

Zbyt wysoka wilgotność (powyżej 70%) w pomieszczeniu utrzymująca się przez kilka 

tygodni (okres letni) i dłużej może spowodować deformację posadzki - tzw. „kocie grzbiety” 

parkietu a w konsekwencji nawet oderwanie się od podłoża. W takim przypadku należy w 

pomieszczeniu ustawić osuszacze powietrza. 

W sezonie zimowym (grzewczym) wilgotność w pomieszczeniu spada często do 30% i 

poniżej, utrzymuje się przez miesiące, wskutek czego drewno się kurczy i pojawiają się 

szpary między klepkami a lakier w tych miejscach pęka. Aby temu zjawisku zapobiec należy 

wcześniej wstawić do pomieszczenia nawilżacze. Zawieszanie na kaloryferach pojemników z 

wodą nie wystarczy ponieważ są one za małe aby uzupełnić ilość wody w powietrzu. Np. dla 

pomieszczenia o powierzchni około 20m² = 50m³ pojemności potrzeba na dobę około 8 litrów 

wody. Woda poprawi klimat otoczenia.  

  

Posadzka drewniana na ogrzewaniu podłogowym dla uzyskania temperatury otoczenia 20-

22°C nie powinna przekraczać 24°C. Jedynie przy występowaniu dużych spadków 

temperatury (mrozy) około -10°C dopuszcza się temperaturę powierzchni posadzki 26-27°C i 

to na krótki okres czasu (kilka dni).  



 

Przegrzewana posadzka drewniana wykazuje podwyższoną tendencję do kurczenia 

(wysychanie) się elementów parkietu. W wyniku czego powstają znaczne szpary. Parkiet na 

ogrzewaniu podłogowym wykazuje tendencję do większych i szybciej powstających szpar niż 

parkiet nie ogrzewany. Temperatura powierzchni parkietu 25°C utrzymywana przez dłuższy 

czas powoduje redukcję wilgotności parkietu o około 3-4%.  

  

Ogrzewanie podłogowe pracuje zazwyczaj między 20 a 40W.  

Salon 10 x 6 x 40W = 2400W zamieniane na ciepło daje 2500J/sek.  

Przy dobrej izolacji cieplnej domu ogrzewanie podłogowe daje odpowiednie ciepło i komfort 

bez nadmiernego rozgrzewania posadzki drewnianej. 

  

Zaleca się pod nogami stołów i krzeseł a także lekkich mebli nakleić filc o minimalnej 

grubości 3mm. Unikać naklejania samoprzylepnych filców-tendencja do zsuwania się. 

  

Meble na kółkach powinny mieć kółka o barwie elementów jezdnych szare lub popielate, 

pozostałe części są koloru ciemnego. Należy również stosować płyty z poliwęglanu pod fotele 

na kółkach. 

Bezpośredni kontakt metalu (metalowe donice) z podłogą ze względu na możliwość reakcji 

chemicznej i odbarwienie drewna jest nie dozwolony. 

 Piasek działa jak papier ścierny, dlatego należy przed wejściem stosować wycieraczki ze 

sztywnym włosiem i nie zatrzymujące wilgoci. 

Pielęgnacje i zmywanie należy przeprowadzać mopami o wilgotności odwirowanej tkaniny. 

Ślady wody na powierzchni parkietu powinny zniknąć (wyparować) w ciągu 1 minuty. Nie 

wylewać wody do mycia bezpośrednio na posadzkę. Rozlane płyny należy natychmiast 

usunąć. Nie należy używać ścierek z mikrofazy jak również w pierwszych 3-4 tygodniach nie 

należy kłaść na posadzkę dywanów. 

UWAGA: Dywany na podłogach ogrzewanych są nie wskazane. 

  

Pierwsza pielęgnacja posadzki olejowanej  

 

Na odkurzona czystą, nie zaplamioną podłogę zastosować środek do pielęgnacji podłóg 

olejowanych zgodnie z zaleceniami producenta. Najlepiej sprawdza się metoda dwóch 

wiader, jedno na brudną wodę, drugie z wodą ze środkiem pielęgnacyjnym. Pierwsza 

pielęgnacja może zostać przeprowadzona dopiero po 8-10 dniach  

Po wyschnięciu dobrze wstrząśnięty olej pielęgnacyjny rozlać w niewielkiej ilości na 

podłogę  i specjalną gąbka lub miękką szmatką równomiernie rozprowadzić. 1 litr wystarczy 

na 70-100m2. 

Przy podłogach kolorowanych stosować oleje pielęgnacyjne z pigmentem kolorowym.  

Po 14-20 minutach po nałożeniu i rozprowadzeniu oleju pielęgnacyjnego należy 

przy większych powierzchniach użyć maszyny jedno-talerzowej z beżowym padem lub 

froterki z odpowiednimi nakładkami do równomiernego wtarcia oleju w powierzchnię 

posadzki. 

Mniejsze powierzchnie mogą również zostać wykonane ręcznie.  

Naniesiony środek pielęgnacyjny wcieramy dokładnie mopem lub białym padem wzdłuż 

słojów drewna. Na powierzchni nie powinny zostać kałuże środka pielęgnacyjnego ani 

utwardzone ślady źle rozprowadzonego oleju pielęgnacyjnego. 

Podłogę zostawić do wyschnięcia według zaleceń producenta.  

Miejsca chodzenia przykryć kartonem lub papierem falistym. 

Nasączone olejem szmaty, pady należy obficie zmoczyć i w folii wynieść poza mieszkanie. 

  



 

Uwaga na samoprzylepne podkładki pod dywany zapobiegające przesuwanie dywanów, 

które ze względu na zawartość plastyfikatorów w kleju mogą doprowadzić do trwałych 

przebarwień posadzki drewnianej.  

Przestrzegamy, szczególnie w pierwszych dniach po aplikacji oleju, przed zmywaniem, 

moczeniem wodą parkietu, woda pozostawiona na olejowanym parkiecie może 

pozostawić ślady w postaci plam. 
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