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PIELĘGNACJA ZALECENIA 

dla lakierowanych powierzchni 

 

 

Czyszczenie, pielęgnacja i renowacja 

lakierowanych podłóg drewnianych 

oraz innych powierzchni drewnianych wewnątrz 

 

 

 

UŻYTECZNOŚĆ DOMOWA 

Czyszczenie na mokro: 

 

Dla codziennego czyszczenia i pielęgnacji nadaje się dowolny preparat do mycia 

podłóg lakierowanych, miotła i odkurzacz (z nakładką do parkietu), przykładowo 

podajemy produkty firmy RZ, ale mogą być dowolne przeznaczone do podłóg 

lakierowanych. 

 

Regularne czyszczenie na mokro: 

Z pomocą środków czystości normalne zabrudzenia dają się łatwo usunąć. Aktywne 

substancje myjące i naturalne dodatki pielęgnacyjne umożliwiają wyjątkowo łatwe 

ale gruntowne i bez smug, czyszczenie wszystkich zmywalnych powierzchni. Proszę 

zwrócić uwagę aby szmatka była dobrze wyżmięta - zmywać tylko na wilgotno. W 
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razie potrzeby nadmiar wody zetrzeć z powierzchni. Ważne aby stosować chemię 

profesjonalnych firm ( saicos, bona, RZ 381) 

 

Odświeżanie i intensywne czyszczenie: 

Chcecie odświeżyć wygląd swojej podłogi? Wówczas polecamy np. kobinacje 

środka do gruntownego czyszczenia RZ 351 oraz powlokę ochronną  RZ 360 

koncentrat  do łatwego usuwania plam i odświeżania, dla wszystkich lakierowanych 

powierzchni wewnątrz.  

Szczególnie na tzw.  „ścieżkach” np. okolice drzwi. Dla intensywnego czyszczenia 

pojedynczych miejsc po prostu nałożyć niewielką ilość RZ 351 a następnie po 

oczyszczeniu powierzchni zastosować RZ 360 koncentrat, i rozprowadzić dobrze za 

pomocą szmatki. 

Dodatkowo wysokiej jakości dyspersja z tworzyw sztucznych , która w wyniku 

szybkiego utwardzenia tworzy równomierną warstwę wierzchnią. Warstwa 

ochronna na bazie wody jest skuteczna nawet przy ekstremalnych obciążeniach. 

Nigdy nie używać wełny stalowej, mopów z ostrymi włóknami i innych 

agresywnych preparatów! To zaszkodzi powierzchni! 

 

Nasza wskazówka:  

zaopatrzyć nogi krzeseł i mebli w podkładki filcowe, wyłapywać brud poprzez maty. 
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W OBIEKTACH PUBLICZNYCH  

 

Częstotliwość pielęgnacji w obiektach publicznych, poprzez duże i zróżnicowane 

obciążenie, jest trudna do określenia. 

 

Codzienne mycie na mokro: 

powierzchnie o dużym natężeniu ruchu powinny możliwie codziennie być zmywane 

na mokro. Proszę zwrócić uwagę aby nie używać agresywnych środków 

czyszczących. Zalecamy tutaj nasz środek do czyszczenia bieżącego np. RZ 381  

koncentrat. 

 

Odświeżanie i intensywne czyszczenie: 

zalecamy, w obiektach użyteczności publicznej, regularne (w zależności od 

potrzeby) używanie np. preparatu RZ 381 wraz z RZ 361. Podłogę należy wcześniej 

wyczyścić za pomocą RZ 381.  Proszę zwrócić uwagę, aby rozpuszczony bród 

zebrać od razu za pomocą białego pada, Mopa lub szmatki, aby uniknąć dalszego 

jego przenoszenia.  

 

Dla zachowania naturalnych właściwości podłogi i Państwa dobrego 

samopoczucia należy zwrócić uwagę na zdrowy klimat wewnątrz: 

względna wilgotność powietrza 50-60% i temperatura ok. 200C są 

optymalne.  

 

Tak pielęgnowane podłogi staną się z czasem ładniejsze, łatwiejsze w utrzymaniu 
i bardziej wartościowe. 

 

   

  

 


