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UŻYTKOWANIE, PIELĘGNACJA I RENOWACJA PODŁÓG OLEJOWANYCH 

Informacje ogólne na temat użytkowania oraz pielęgnacji 

Podłogi drewniane są produktem naturalnym zmieniającym swoje właściwości wraz ze zmieniającymi się 

warunkami panującymi w otoczeniu. Najlepsze warunki dla podłóg drewnianych panują przy temperaturze 

pomieszczenia 18-24°C oraz wilgotności 45-60%. Wyższa wilgotność może doprowadzić do pęcznienia 

drewna i grozi uszkodzeniem materiału, niższa zaś wiąże się z zsychaniem i powstawaniem szczelin. 

Powstawanie szczelin może uwidocznić się szczególnie w okresie grzewczym – zimowym przy znacznie 

obniżonej wilgotności powietrza. Dla podłóg ułożonych w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym 

maksymalna temperatura w okresie grzewczym mierzona na powierzchni deski nie może przekraczać 25°C. 

Pracę drewna można ograniczyć przez utrzymanie zalecanych warunków np. stosując nawilżacze w okresie 

zimowym. 

W celu zmniejszenia wizualnych efektów powstawania szczelin, na krawędzi desek zastosowano fazowanie, 

które optycznie skrywa mogące pojawiać się szczeliny. Dodatkowym zadaniem “fazki” jest podniesienie 

walorów estetycznych podłogi poprzez indywidualne wyodrębnienie rozmiarów każdej deski. 

Przed wejściem do pomieszczeń gdzie położony jest parkiet powinny być ułożone dwie wycieraczki: jedna 

na zewnątrz mieszkania ostra o sztywnym włosiu pozwalająca na oczyszczenie butów z piasku i innych 

zabrudzeń twardych oraz druga: miękka i puszysta wycierająca z butów wilgoć i kurz wewnątrz mieszkania. 

Nie jest wskazane chodzenie po podłodze w butach na wysokich obcasach tzw. “szpilkach”. Powoduje to 

pojawienie się na powierzchni podłogi nieodwracalnych wgnieceń. 

W wyniku eksploatacji podłogi mogą pojawić się mechaniczne przejawy zużycia powierzchni użytkowej 

parkietu jak zarysowania oraz zmiana połysku warstwy oleju. Proces ten jest naturalny i nie zależy od 

gatunku drewna czy rodzaju zastosowanego oleju. 

Najpewniejszą ochroną podłogi przed zużyciem jest ochrona jej przed nadmiernym obciążeniem 

mechanicznym, stosowanie miękkiego obuwia, unikanie zanieczyszczeń (piasku), stosowanie wycieraczek 

do obuwia, a także podkładek filcowych pod meble. Filce te powinny mieć przynajmniej 2mm grubości i być 

przyklejane a nie przybijane; do foteli na kółkach należy stosować kółka miękkie lub oklejone filcem. 

Pielęgnacja podłogi olejowanej 

W celu zachowania najlepszego wyglądu podłogi, trzeba ją od samego początku prawidłowo pielęgnować. 

Odpowiednio pielęgnowana i regenerowana podłoga olejowana, z biegiem czasu staje się coraz bardziej 

odporna na zużycie, gdyż zabiegi pielęgnacyjne zwiększają odporność na zabrudzenia i wydłużają jej 

żywotność. 

Pierwsze zabiegi pielęgnacyjne 

Na podłogę z desek drewnianych fabrycznie olejowanych, po ułożeniu i odkurzeniu należy nanieść 

wierzchnią powłokę oleju pielęgnacyjnego. Czynność ta winna być wykonana przez ekipę instalującą 

podłogę. W przypadku podłóg o dużym obciążeniu (miejsca użyteczności publicznej) zalecana jest 

dodatkowa obróbka pastą pielęgnacyjną. 
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Codzienna pielęgnacja podłóg olejowanych to odkurzanie lub zamiatanie, natomiast do przemywania 

podłogi na mokro zalecana jest woda z dodatkiem mydła do podłóg. Dobór właściwego środka 

pielęgnującego w zależności od rodzaju wykończenia podłogi jest bardzo ważny. Używanie niewłaściwego 

środka czyszcząco-pielęgnującego może spowodować trwałe zmiany powłoki kryjącej. 

Pielęgnacja podłogi olejowanej “na mokro” polega na przetarciu nawilżoną ściereczką lub mopem 

(odciśniętym dokładnie z wody) z dodatkiem mydła przeznaczonego do podłóg olejowanych. Przy 

sporządzaniu mieszaniny wody z dodatkiem mydła należy bezwzględnie stosować się do zaleceń 

producenta MYDŁA. Dodanie mydła nie tylko zmywa, ale również wytwarza na podłodze odnawialną 

warstwę ochronną, która dodatkowo chroni podłogę przed zabrudzeniami. Zabrania się używać 

jakichkolwiek alkalicznych środków czyszczących. Szkodliwe są również szorujące środki czyszczące, środki 

zawierające amoniak, bądź rozpuszczalniki organiczne czy inne środki czyszczące na bazie silikonu. Nie 

należy stosować do czyszczenia podłogi ręczników papierowych, “wiórków metalowych” ponieważ działają 

one jak delikatny papier ścierny i niszczą powierzchnię. Rozlaną wodę lub inne zanieczyszczenia np.: kawa 

czy soki należy natychmiast usuwać z podłogi za pomocą nawilżonej ściereczki lub mopa. 

Gruntowne czyszczenie 

Jeśli podłoga jest silnie zabrudzona, to należy ją gruntownie przemyć INTENSYWNYM ZMYWACZEM, a 

następnie dodatkowo MYDŁEM OLEJOWYM, które odtworzy warstwę ochronną. Rozlać płyn na plamy i 

pozostawić na krótki czas - następnie wytrzeć – NIE SZOROWAĆ!  Jeśli trzeba – czynność powtórzyć. 

Usuwanie plam 

Uporczywe plamy usuwa się Intensywnym zmywaczem lub odplamiaczem. W przypadku plam trudnych, 

zabrudzone miejsce delikatnie przeszlifować papierem ściernym o ziarnistości 320-360 i ponownie 

zaolejować olejem lub kompozycją olei użytych przy produkcji podłogi. 

CZYNNOŚĆ TĘ ZALECA SIĘ ZLECIĆ PROFESJONALNEJ FIRMIE INSTALATORSKIEJ. 

Renowacja 

Renowacja podłogi drewnianej jest naturalną konsekwencją jej eksploatacji. Efekt zużycia podłogi 

drewnianej zależy od: 

- rodzaju gatunku drewna oraz jego współczynnika twardości 

- intensywności użytkowania podłogi - zależy od rodzaju obuwia (miękkie obuwie domowe, czy twarde 

obuwie wyjściowe) oraz częstotliwości użytkowania (np. pomieszczenie komercyjne czy domowe), - 

częstotliwości oraz sposobu pielęgnacji podłogi drewnianej. 

Renowacja podłogi olejowanej jest zalecana minimum 1 raz na 2 lata. Czynność tę powinna wykonywać 

profesjonalna firma instalatorska! 

Podłoga po przeprowadzonej renowacji nadaje się do “ostrożnego” użytku po upływie ok. 8-10 godzin (przy 

temperaturze 18-20°C). Ewentualnie miejsca chodzenia wyłożyć tekturą falistą, falą do dołu. Do 48 godzin 

od zakończenia renowacji nie traktować podłogi na mokro. 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem podłogi – adres mail: 

deska@windoor.pl 


