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Olejowane powierzchnie podkreślają indywidualną strukturę różnych gatunków drewna. Te  
oddychające powierzchnie zachwycają swoją naturalną estetyką. 
 
Twój parkiet został wykonany przy użyciu wysokojakościowych produktów z asortymentu 
olejów Hesse. Powłoka składająca się głównie z naturalnych olejów, żywic i wosków jest 
odporna i  
długotrwała. 
 
Aby przez długie lata cieszyć się wysoką jakością parkietu, należy przestrzegać poniższych 
punktów: 
 
Klimat pomieszczenia: 
Drewno jest produktem naturalnym, który reaguje na wahania temperatury i wilgotności  
powietrza w pomieszczeniu. 
Wyważony, nie za suchy klimat pomieszczenia jest godny polecenia dla ludzi, jak również dla 
naturalnych powierzchni drewnianych. 
Temperatura pokojowa powinna pozostawać w granicach 18 - 22 °C, a wilgotność względna 
w granicach 50 - 60 %. 
Zbyt wysoka/zbyt niska wilgotność powietrza powoduje odpowiednio pęcznienie drewna/ 
powstawanie szczelin w parkiecie, za które producent nie odpowiada. 
Higrometry do pomiaru wilgotności powietrza są powszechnie dostępne w handlu. 
Kwiaty i pojemniki z wodą na grzejnikach poprawiają klimat pomieszczenia. 
Zmiana barwy drewna ze względu na oddziaływanie światła jest normalne i świadczy 
o autentyczności naturalnego produktu. 
 
Początkowa pielęgnacja (przede wszystkim dla lakierowanych, ale także dla olejowanych  
powierzchni) 
W ramach początkowej pielęgnacji następuje nałożenie dodatkowej warstwy pielęgnacyjnej 
na nowym parkiecie. Służy ona jako warstwa zabezpieczająca dla właściwej warstwy oleju lub 
lakieru i od początku gwarantuje dłuższą ochronę powierzchni. 
 
Wskazówki dot. czyszczenia: 
 
Czyszczenie na sucho 
Do codziennego czyszczenia wszystkich olejowanych powierzchni pakietów generalnie 
wystarczy odkurzanie przy użyciu odpowiedniej końcówki do parkietów lub zamiatanie przy 
użyciu odpowiedniej miotły.  
 
Czyszczenie na mokro w przypadku częściowo uporczywych zabrudzeń 
Za pomocą miękkiej szmatki bawełnianej, skórzanej lub szmatki z mikrofibry. Szmatkę  
zamoczyć w wodzie, wykręcić i czyścić w stanie lekko zwilżonym. 
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Prosimy przestrzegać zaleceń producentów odnośnie stężenia stosowanych środków  
czyszczących. Agresywne domowe środki czyszczące lub substancje szorujące są 
nieodpowiednie.  
Przeprowadzić próbę tolerancji w niewidocznym miejscu podłogi. 
 
Czyszczenie konserwacyjne  
W regularnych odstępach czasu wykonuje się czyszczenie i pielęgnację w ramach jednego 
etapu pracy, przy użyciu odpowiedniego środka czyszcząco-pielęgnacyjnego. 
 
Czyszczenie gruntowne: 
Wraz z upływem czasu na powierzchni parkietu odkładają się uporczywe zabrudzenia oraz 
pozostałości po czyszczeniu konserwacyjnym. W skrajnych przypadkach skutkuje to 
powstaniem lepkiej, tłustej warstwy brudu, która nie tylko wygląda nieestetycznie, ale może 
nawet stwarzać ryzyko wypadku! Te uporczywe zabrudzenia należy usunąć za pomocą 
specjalnych środków czyszczących! 
 
Odświeżenie/naprawa 
Olejowane powierzchnie mają niepowtarzalny wygląd, ale wymagają określonej pielęgnacji od 
czasu do czasu. 
Ponieważ w przypadku zastosowanych olejów często chodzi o naturalne produkty, których 
skuteczność powoli ulega redukcji poprzez naturalne procesy, a także poprzez zgodne z 
przeznaczeniem użytkowanie parkietu (ew. zostają wciągnięte do głębszych warstw drewna), 
konieczne jest regularne i terminowe odświeżenie powierzchni przy użyciu odpowiednich 
materiałów! 
 
Czyszczenie konserwacyjne: 

Przygotowanie Oczyścić powierzchnię z luźnych 
zabrudzeń. 

Odkurzacz, miotła, ewentualnie 
usunięcie plam. 

Używane 
środki 

Hesse PROTECT-CLEANER PR 90   

Sposób 
działania 

W przypadku nieznacznych 
zabrudzeń środek czyszczący 
rozcieńczyć wodą w proporcji 1 : 100 
(100 ml Hesse PROTECT-CLEANER 
PR 90 na 10 l wody). 
 
W razie mocniejszych zabrudzeń  
lub do intensywnej pielęgnacji 
dozować odpowiednio więcej, 
maksymalnie do proporcji 
1 : 10  
(100 ml Hesse PROTECT-CLEANER 
PR 90 na 1 l wody). 

Tym roztworem wycierać na 
wilgotno (nie na mokro, lecz 
lekko zwilżoną szmatką). 
 
 
 
Usuwanie plam: 
Kawa, herbata, mleko, sok, mocz, 
krew – wodą np. ze środkiem 
Hesse PROTECT-CLEANER  
PR 90. 
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Pasta do butów, ślady po butach, 
tłuszcze, oleje – np. za pomocą 
Hesse OIL-THINNER OV 89 

Późniejsze 
działania 

Po wysuszeniu można ponownie 
normalnie użytkować powierzchnię. 

 

 

Czyszczenie gruntowne: 

Przygotowanie  Oczyścić powierzchnię z luźnych 
zabrudzeń. 

Odkurzacz, miotła, ewentualnie 
usunięcie plam. 

Używane 
środki 

Hesse INTENSIVE-CLEANER PR 91  

Sposób 
działania 

W przypadku silnych zabrudzeń 
rozcieńczyć wodą do maks. proporcji  
1 : 10 (100 ml Hesse INTENSIVE-
CLEANER PR 91 na 1 l wody). 
Do czyszczenia powierzchni 
pokrytych lakierem HYDRO lub w 
przypadku nieznacznych zabrudzeń 
zastosować w proporcji 1 : 500 (20 ml 
Hesse INTENSIVE-CLEANER PR 91 
na 10 l wody). 

Zmyć wilgotną szmatką zwilżoną 
roztworem czyszczącym, 
przetrzeć przy użyciu czystej 
wody. 
 

Późniejsze 
działania 

Ponowna pielęgnacja konserwacyjna 
(przy użyciu  
Hesse PROTECT-CLEANER PR 90) 

 

 

Odświeżenie/naprawa: 

Przygotowanie  Oczyścić powierzchnię z luźnych 
zabrudzeń. Następnie dokładnie 
wyczyścić środkiem  
Hesse INTENSIVE-CLEANER PR 91. 
(=> patrz czyszczenie gruntowne!) 

Odkurzacz, miotła, ewentualnie 
usunięcie plam. 
 
Powierzchnię pozostawić do  
dobrego wyschnięcia! 

Używane 
środki 

Hesse PROTECT-OIL OE 52842  

Sposób 
działania 

Rozprowadzić szpachlą i po krótkim 
czasie działania wcierać za pomocą 
polerki jednotarczowej z białym  
padem. Ewentualnie nadmiar oleju 
usunąć za pomocą odpowiedniej 
szmatki. 
 

W przypadku częściowych  
retuszy/napraw: olej ręcznie 
 wcierać za pomocą delikatnej 
(zazwyczaj białej) włókniny 
szlifierskiej.  
Nadmiar oleju usunąć miękką 
szmatką bawełnianą. Ostatnie  
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W przypadku silnie obciążanych  
powierzchni olejowanych materiał  
Hesse PROTECT-OIL OE 52842 
można także utwardzić w proporcji  
100 : 4 z Hesse OIL-HARDENER  
OR 5180! 

ruchy wykonywać zgodnie z  
układem włókien. 

Późniejsze 
działania 

Po ok. 1 - 2 dniach powierzchnię 
można ponownie obciążać tak jak  
zwykle. 

 

 

Ważne w przypadku wszystkich procedur:  
Najpierw przetestować zaplanowaną procedurę w miejscu mniej widocznym, aby potwierdzić, 
czy można uzyskać żądany efekt czyszczenia/pielęgnacji. Przestrzegać zaleceń  
producentów! 
Oleje w różny sposób wpływają na wygląd parkietu! Dlatego wcześniej należy koniecznie 
sprawdzić w niewidocznym miejscu, czy zostanie uzyskany żądany efekt! 
W miarę możliwości należy zawsze obrabiać całą powierzchnię, tak aby zachować jednolity  
wygląd parkietu. 
 
Wskazówka bezpieczeństwa: Niebezpieczeństwo samozapłonu  
W przypadku określonych olejów może dojść do samozapłonu szmatki i włókniny szlifierskiej 
nasączonych olejem. Przestrzegać zaleceń producentów! 
Szmatki i włókniny szlifierskie po użyciu należy rozłożyć i rozwiesić w przewiewnym miejscu do 
całkowitego wysuszenia lub przechowywać w pojemniku z wodą! 
 
Aby olejowane powierzchnie jak najdłużej zachowały atrakcyjny wygląd:  
• Unikać powstawania mokrych miejsc, np. spowodowanych przez nieszczelne doniczki  

kwiatowe, wazony lub mokre naczynia. 
• Unikać wysokich temperatur, np. spowodowanych przez garnki, niedopałki, wosk ze świec 

itp. 
• Unikać uszkodzeń spowodowanych przez ostre i szpiczaste przedmioty. 
• W miarę możliwości nie stosować okładzin, których dolna strona jest wyłożona gumą lub  

lateksem. Te substancje mogą wywołać odbarwienia. 
• Nigdy nie stosować agresywnych, ściernych, silnie alkalicznych lub zawierających  

rozpuszczalniki środków czyszczących. Mogą one długotrwale uszkodzić powierzchnię. 
• Stosować wyłącznie (jeśli w ogóle) odpowiednie szmatki z mikrofibry do czyszczenia  

parkietu. Nieodpowiednie szmatki z mikrofibry działają jak najdelikatniejszy papier ścierny 
i długotrwale niszczą olejowaną powierzchnię. 
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Wskazówka: 
Przedstawione informacje mają charakter doradczy, opierają się na najlepszej wiedzy i  
starannych badaniach, zgodnie z aktualnym stanem techniki. Informacje te nie mają 
charakteru prawnie wiążącego. Zainteresowanych odsyłamy również do naszych warunków 
handlowych. 
Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 zostanie udostępniona. 
 
 


