
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  
     
     
     
     
 
 
 
 
 
       
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaše schodiště bylo ošetřeno vysoce 
kvalitním olejovým produktem firmy 
Rosner, který je prodyšný a vytváří 

v místnosti pozitivní klima. Každá 
povrchová úprava jakéhokoliv výrobku ze 
dřeva podléhá přirozenému opotřebení 
v důsledku jeho používání. Použitím např. 
rohoží v místech většího znečištění a 
podkladových částí koberců bez 
změkčovadel (protiskluzová úprava) 
k ochraně olejovaných, dřevěných podlah; 
připevněním vhodných podložek bez 
změkčovadel na spodky nohou stolů i židlí 
(např. do plastu vetknuté filcové 
podložky); vybavením židlí měkkými 
kolečky podle DIN 68131; pravidelným a 
odborným čištěním a údržbou zachováte 
krásu dřevěných podlah po delší dobu.  
 
Čím méně bude čerstvě olejovaná 
podlaha v prvních dnech zatěžována 
(používána), tím delší bude životnost 
provedené povrchové úpravy. K jejímu 
plnému zatížení by mělo dojít teprve po 14 
dnech. V tomto období podlahu čistěte jen 
na sucho a nepokládejte na ni koberce. 
Nábytek a jiné těžké předměty instalujte 
velmi opatrně. 

 

 

Suché čištění: 
Jemné nečistoty a písek působí na 
olejovaný povrch podlahy jako smirkový 
papír. Při jejím každodenním úklidu 
odstraňte nečistoty a písek vysavačem, 
setřete hadrem nebo zameťte smetákem. 
Čerstvě naolejované podlahy by měly být 
v průběhu prvních 8 - 10 dnů čištěny 
pouze suché. 

 

Mokré čištění: 
Produkt NaturExpert Wischpflege 

(Prostředek pro následnou péči a čištění) 
obsahuje čistící a ošetřující látky, jakož i 
biologicky odbouratelné tenzidy 
(povrchově aktivní látky), má samolešticí 
vlastnosti a je odolný vůči znečištění.  
Při prvním použití tohoto prostředku 
v závislosti na druhu podlahového 
materiálu dávkujte 500 - 750 ml/8 litrů 
vody k vytvoření ochranného filmu a 
podlahu vytřete navlhčeným mopem. 
První použití produktu je možné až po 
uplynutí 8 – 10 dnů po dokončení 
olejování. teprve pak jsou dostatečně 
odstraněny pryskyřice, oleje a vosky. 
Při každodenní údržbě podlahy dávkujte 
NaturExpert Wischpflege v množství 

100 - 150 ml/ 8 litrů vody. Používejte 
pouze navlhčený mop, ne mokrý! 
Ošetřenou podlahu pak nevytírejte čistou 
vodou! Vytvořený ochranný film lze 
komprimovat dalším leštěním, a to až do 
vysokého lesku. 

Další olejování: 
Během procesu čištění nejsou z povrchu 

podlahy odstraněny jen nečistoty, ale i 

olej.  Proto by měl být povrch podlahy z 

času na čas znovu ošetřen olejem. 

Olejování je nutné, pokud povrch podlahy 

vypadá trochu bělavý či matný; nebo je-li 

olejový film v průběhu určité doby 

odstraněn. 

K obnovení původního vzhledu je vhodný 
stejný olej, který byl použit při prvním 
ošetření podlahy. Další informace 
naleznete v technickém listu olejového 
produktu. 
Důležité: Při každém následném olejování 
dávejte vždy pozor na to, aby byla stará 
vrstva oleje z povrchu podlahy 
odstraněna!  

 

Všeobecné pokyny: 
 

Povrchová úprava podléhá v závislosti na 
použití přirozenému opotřebení. Proto je 
pravidelná péče o ni nezbytně nutná. 
Záruka na povrchovou úpravu podlahy 
může být uznána jen v případech, jestliže 
byla prováděna výrobcem doporučovaná 
pravidelná údržba a péče o ni. Nevhodná 
péče a čištění zbavuje výrobce i prodejce 
jakékoliv odpovědnosti za vzniklé 

problémy. 

 

Vnitřní klima: 
Zachování hodnoty dřevěné podlahy i 
životní pohody lidí vyžaduje věnovat 
pozornost zdravému vnitřnímu prostředí 
(20 ° C a 60% relativní vlhkosti). 
Při překročení doporučené vlhkosti je 
nutno počítat s tvorbou spár mezi 
parketami i prkny. 

Vzhledem k různým okolnostem, 
podmínkám a použitím v praxi má tento 
technický list pouze poradní funkci a nelze 
z něho vyvozovat jakoukoliv záruku či 
odpovědnost. 
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