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Polakierowana powierzchnia parkietu chroni szlachetne drewno naturalne przed 
uszkodzeniami i w ten sposób pozytywnie wpływa na okres eksploatacji parkietu. 
Jednocześnie zależnie od wybranej struktury taka powierzchnia podkreśla specjalne 
właściwości danego gatunku drewna. 
 
Twój parkiet został wykonany przy użyciu wysokojakościowych produktów Hesse. Te 
innowacyjne, znakomite produkty tworzą skuteczną warstwę zabezpieczającą na parkiecie, 
tak aby podstawowa warstwa użytkowa przy eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem 
zachowała wyjątkową odporność przez długi czas. 
 
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 lub za niska wilgotność powietrza prowadzi do pęcznienia drewna lub 
powstawania szczelin w parkiecie, za co producent nie może ponosić odpowiedzialności. 
Higrometry do pomiaru wilgotności powietrza są powszechnie dostępne w handlu. 
Kwiaty i pojemniki z wodą na grzejnikach poprawiają klimat pomieszczenia. 
Zmiana odcienia barwy na skutek działania światła jest normalna i świadczy o autentyczności 
produktu naturalnego. 
 
Początkowa pielęgnacja:  
W ramach początkowej pielęgnacji następuje nałożenie dodatkowej warstwy pielęgnacyjnej 
na nowym parkiecie. Służy ona jako warstwa zabezpieczająca dla właściwej warstwy lakieru i 
od początku gwarantuje dłuższą ochronę powierzchni. 
 
Wskazówki dot. czyszczenia: 
 
Czyszczenie na sucho: 
Do codziennego czyszczenia wszystkich lakierowanych 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 
Lakierowane powierzchnie wymagają od czasu do czasu określonej pielęgnacji, aby możliwe 
było długotrwałe zachowanie ich funkcji ochronnych. Tę pielęgnację należy wykonywać w 
porę oraz regularnie, zanim właściwa warstwa lakieru zostanie zbyt mocno obciążona i 
pielęgnacja nie będzie w stanie skorygować tych uszkodzeń. 
 
Czyszczenie konserwacyjne: 

Przygotowanie Oczyścić powierzchnię z luźnych  
zabrudzeń. 

Odkurzacz, miotła, ew. 
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 przypadku większych 
zabrudzeń lub w celu 
intensywniejszej pielęgnacji ew. 
zwiększyć dozowanie, 
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. 
Pasta do butów, ślady po 
butach, tłuszcze, oleje – np. za 
pomocą Hesse OIL-THINNER 
OV 89 
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Późniejsze 
działania 

Po wysuszeniu można ponownie 
normalnie użytkować 
powierzchnię. 

 

 

Czyszczenie gruntowne: 

Przygotowanie  Oczyścić powierzchnię z luźnych 
zabrudzeń. 

Odkurzacz, miotła, ew. 
usunięcie plam. 

Używane środki Hesse INTENSIVE-CLEANER 
PR 91 lub Hesse REMOVER 
OS 5600 

 

Sposób działania INTENSIVE-CLEANER PR 91 
W przypadku silnych zabrudzeń 
rozcieńczyć wodą do maks. 
proporcji 1 : 10 (100 ml 
INTENSIVE-CLEANER PR 91 na 
1 l wody). 
Do czyszczenia powierzchni 
pokrytych lakierem wodnym 
lub w przypadku nieznacznych 
zabrudzeń zastosować w 
proporcji 1 : 500 (20 ml 
INTENSIVE-CLEANER PR 91 na 
10 l wody). 
 
W przypadku bardzo silnych 
zabrudzeń lub pierwszego 
czyszczenia gruntownego po 
dłuższym użytkowaniu 
parkietu: 
 
Hesse REMOVER OS 5600 
Dodać 1 l środka Hesse 
REMOVER OS 5600 do 5 l wody 
do mycia. 
Nanoszone ilości i czas działania 
powinny zostać tak dobrane, aby 
nie nastąpiło pęcznienie drewna! 

Wymyć na wilgotno przy 
użyciu roztworu 
czyszczącego, następnie 
przemyć czystą wodą i 
pozostawić do 
wystarczającego wysuszenia. 
 
Tym roztworem czyszczącym 
należy wymyć podłogę na 
wilgotno i pozostawić do 
zadziałania przez około 
5 minut. 
Następnie przemyć 
powierzchnię czystą wodą, 
aby pozbyć się startych 
warstw i ew. usunąć 
pozostałości za pomocą 
środka REMOVER.  
Także tutaj należy zwrócić 
uwagę na to, aby 
powierzchnia nie była zbyt 
mokra! 
W razie konieczności (po 
odpowiednim czasie działania 
roztworu czyszczącego) 
zabrudzenia należy za 
pomocą polerki 
jednotarczowej z białym 
padem zetrzeć i usunąć. 
Następnie przemyć 
powierzchnię czystą wodą, 
aby pozbyć się startych 
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warstw i ew. usunąć 
pozostałości za pomocą 
środka REMOVER.  
Pozostawić powierzchnię do 
wystarczającego wyschnięcia! 

Późniejsze 
działania 

Ponowna pielęgnacja 
konserwacyjna (przy użyciu 
PROTECT-CLEANER PR 90)  
lub odświeżenie/naprawa. 

 

 

Odświeżenie 

Przygotowanie  Oczyścić powierzchnię z luźnych 
zabrudzeń, następnie wykonać 
czyszczenie gruntowne! 

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

Używane środki Hesse AQUA-REFRESHER  
OE 5670 lub Hesse AQUA-
REFRESHER matowy 
OE 5670-0001 

W zależności od 
wcześniejszego/żądanego 
stopnia połysku 
powierzchni! 

Sposób działania Materiał należy stosować z 
rozcieńczeniem 1 : 1 z wodą!  
Stężenie materiału zależy od 
nasilenia śladów zużycia 
powierzchni parkietu 
przeznaczonej do odświeżenia i 
może w razie konieczności zostać 
odpowiednio zwiększone! 
Im bardziej zużyta jest 
powierzchnia, tym bardziej 
skoncentrowany powinien być 
środek AQUA-REFRESHER! 

Przy pomocy odpowiedniego 
mopa albo podobnego 
sprzętu równomiernie cienko 
rozprowadzić środek na 
powierzchni podłogi. 
 
Ostatnie rozprowadzenie 
powinno odbywać się w 
kierunku 
usłojenia/mazerunku! 
 
Nie przecierać później! 

Późniejsze 
działania 

Po ok. 2 godzinach powierzchnię 
można lekko obciążać, a po 16 
godzinach — ponownie w pełni 
obciążać. 

 

 

Naprawa 
Z doświadczenia wynika, że polakierowaną powierzchnię parkietu potrafią prawidłowo 
naprawiać wyłącznie profesjonaliści! W tym celu proszę skontaktować się z firmą układająca 
parkiety. Zapewni ona fachową poradę i wytworzy nową powierzchnię parkietu, która przez 
długie lata zachowa najlepsze właściwości. 
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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! 
Poszczególne produkty pielęgnacyjne działają w różny sposób na wygląd powierzchni 
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. 
 
 
Aby powierzchnia parkietu jak najdłużej zachowała 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 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. 

 
 
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. Oprócz tego zainteresowanych odsyłamy także do naszych 
warunków handlowych. 
Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EG) Nr 1907/2006 zostanie udostępniona. 
 


