
 

    

Návod na péči a údržbu lakovaných podlah Parket koncept   . 

Obecně o dřevěné podlaze : 

Klima :  

Kondice dřevěných podlah stejně jako lidí závisí na klima v místnosti. Pro dřevěné podlahy a lidi je optimální teplota 20 ° C a 

relativní vlhkost cca 50% (min. 35% a max. 65% na velmi krátkou dobu). V topné sezóně, kdy vlhkost klesá, doporučujeme použití 

zvlhčovače anebo umístění nádob s vodou na radiátor. Při vysoké vlhkosti vzduchu, může být zapotřebí zvýšení teploty vytápění, 

nebo méně časté větrání okny. Doporučujeme zakoupit vlhkoměr. Vezměte prosím na vědomí, že vlastnosti dřeva jsou velmi 

specifické a že dřevo stále pracuje v závislosti na vlhkosti. Šířka spáry proto není vždy stejná, a že tato v topné sezóně, v níž je 

vzduch zpravidla sušší je třeba počítat se širší spárou než obvykle. Dřevěná podlaha se aklimatizuje až za cca 1 rok. 

Dobré rady :  

Chcete-li zachovat dřevěnou podlahu v dobrém stavu, je vhodné použít plstěné podložky pod židle a nohy od stolu. Kancelářské 

židle by měly být vybaveny měkkými kolečky které jsou vhodné pro dřevěné podlahy a pod kancelářské židle se doporučuje použití 

ochranných akrylových rohoží. Dávejte pozor především na květináče, vázy atd., které jsou umístěny přímo na dřevěné podlaze. 

Pokud si nejste zcela jisti, zda tyto objekty na zemi jsou absolutně těsné, měli byste je dát na podmisku, aby se zabránilo přímému 

kontaktu s podlahou. Volně ležící koberce, rohože apod. by se měly pokládat na podlahu až ca. 2 - 3 týdny od položení a ošetření 

dřevěné podlahy. Zabraňte špíně, vlhkosti, nečistot atd. aby se na podlahu vůbec dostaly tím, že do vstupních prostor dáte čistící 

rohožky. 

První ošetření před uvedením do používání 

  Pro péči o Vaši podlahu použijte  prostředek vhodný pro lakované podlahy (např. BONA Čistič na parkety).  Postupujte 

prosím podle návodu k použití pro jednotlivý pečující produkt. 

Denní čištění/údržba 

 Denní čištění lakovaných podlah se děje pomocí smetáku, mopu a vysavače. Ke stírání je normálně zapotřebí jen čistá 

vlažná voda s vhodným přípravkem (např. BONA Čistič na parkety) a dobře vyždímaný mop. Doporučujeme také stříkací mop Bona 

spray mop express. 

Základní  úklid 

 Pokud se vytvořil na povrchu podlahy špinavý voskový film, je zapotřebí provést základní vyčištění. Po provedení vyčištění 

základním čističem na dřevěné podlahy je zapotřebí utřít podlahu suchým vlněným hadrem. Při silném znečištění je třeba postup 

vyčištění opakovat, nebo použít např. BONA Odstraňovač leštěnek . Po vysušení povrchu je vhodné  nanést ošetřující přípravek na 

lakované podlahy např. BONA leštěnka na parkety mat.  

Nové nalakování 

 Pokud se lakovaný povrch podlahy po letech oslabil nebo byl poškrábán, může být zapotřebí provést nové nalakování. 

 Při novém lakování UV lakovaných podlah je zapotřebí provést lehké zbroušení následované důkladným vysátím. Pro nalakování 

doporučujeme použít lak na vodní bázi. Je třeba se řídit návodem pro daný typ laku. 


