
 

Následující rady Vám zpříjemní život s olejovanou dřevěnou podlahou. Aby Vaše dřevěná podlaha 
dobře fungovala, je dobré se řídit těmito radami vycházející ze zkušeností velké řady domácností a 
veřejných prostranství. 

Přírodní olej je ten nejlepší povrch pro kvalitní dřevěnou podlahu. Vaše nová olejovaná podlaha je 
dobře chráněna proti nečistotám a vlhkosti impregnací oleje do hloubi dřeva a vytvořením povrcho-
vé vrstvy. Podlahový olej na přírodní bázi však vyžaduje určitou dobu vyzrání pro vytvoření úplné 
odolnosti. Na tuto novou podlahu nesmí přijít voda ani jiná tekutina do 4 týdnů od rozbalení parket z 
originálního balení. Po této době je povrchová úprava již kvalitně vyzrálá a odolná vůči vlivům 
prostředí a přímé vlhkosti. Po dobu zrání doporučujeme podlahu jen vysávat a udržovat v co nejvyšší 
čistotě. V krajním případě lze po dvou týdnech vytřít důkladně vyždímaným mopem. 

JAK PEČOVAT O PODLAHU PO POKLÁDCE? 

Po samotné pokládce podlahy nebo během pokládky může stále v interiéru docházet ke vzniku 
stavebního prachu, a to především z důvodu nedokončených stavebních prací či zařizování interiéru. 
Dřevěná olejovaná podlaha je v období zrání povrchu velice citlivá na poškození stavebním prachem 
a mechanickým poškozením. Stavební prach má silně alkalické (zásadité) PH, které reaguje s 
nedozrálým povrchem a zapříčiní jeho povrchové poškození formou zmatnění povrchu podlahy. 
Navíc prach při používání a čištění podlahy působí jako jemné brusivo a poškození podlahy dále 
prohlubuje. Pokud možno zamezte vzniku prachu a podlahu před zaprášením chraňte! Pokud však 
podlahu zakryjete, dbejte, aby prach nevnikal pod přikrývku, kde se pak s vědomím zakryté podlahy 
zašlape do pórů dřeva a kamínky mohou vytvořit hluboké, špatně opravovatelné poškození. Mějte na 
vědomí, že při zakrytí podlahy, pozastavujete dozrávání oleje a doba vyzrávání se tím patřičně 
prodlužuje. Podlahu však nezakrývejte na dobu delší jak 3 týdny. Před prvním vlhkým čištěním je 
potřeba podlahu dostatečně vysát, dobře vytřít vyždímaným mopem s použitím prostředku Nacasa a 
nakonec vytřít ještě jednou s použitím prostředku Naplana! 

JAK PŘEDCHÁZET POŠKOZENÍ PODLAHY? 

I.  - K čištění a péči o podlahy používejte výhradně výrobcem předepsané prostředky 

a nikdy žádné jiné čistící prostředky. Neoriginální přípravky mohou povrch poškodit 

a podlaha se může následně velice snadno špinit. I jedno vytření podlahy 

špatným prostředkem nebo pouhou vodou může povrch poškodit. 

II.  - Pokud se Vám zdá podlaha příliš matná, suchá či bez ochrany, je nutné podlahu 
konzervovat. Je to možné použitím čtyřnásobné koncentrace Naplany, což je snadné a rychlé řešení 
na suché povrchy. Pokud se tvoří flíčky po kapalinách, doporučujeme profesionální aplikaci leštěné 
Naplany, ošetření olejovým sprejem nebo přeolejování profi olejem. Pro tyto aplikace ošetření 
podlahy profesionálem nás kontaktujte. 

III.  - Maximální povrchová teplota dřevěné podlahy by neměla překročit +27°C, neboť jinak 
vzniká nebezpečí tvorby trhlin, prasklin, spár a případného poškození. Ujistěte se o tom u svého 
instalatéra podlahového vytápění a dbejte na okolí vašeho krbu a kamen. Před zdroje sálavého tepla 
doporučujeme umístit na podlahu ochranu ve formě skla, dlažby či plechu. 

IV. - Před pokládkou dřevěné podlahy na podlahovém vytápění se ujistěte, že vytápění proběhlo 
tzv. náběhovou křivkou. Informace žádejte u instalatéra podlahového vytápění. 



V.  - Doporučujeme instalovat u vchodu do prostor s dřevěnou podlahou čistící rohože. Na části 
nábytku, které se pohybují po podlaze (nohy od stolu, židle, skříní, květináčů) připevněte filcové 
podložky. Při přestavování nábytku podložte nábytek podložkami, aby nedošlo k poškrábání podlahy. 

VI.  - Pokud nějakou tekutinu vylejete na dřevěnou podlahu, co nejdříve ji vysušte. Pokud se 
stane, že se dané místo včas nevytře a tekutina udělá flek, je po řádném proschnutí dřeva možné 
zkusit poškozené místo lehce přeleštit a přeolejovat olejem příslušné barvy nebo využít Refresh Spray 
Oil. 

VII.  - Květináče nestavte přímo na podlahu, neboť případná vlhkost potom nemůže vyschnout. 
Vede to k tvorbě plísní a poškození podlahy. 

VIII.  - Vzniklé skvrny po tekutinách, které již nelze odstranit roztokem Nacasy, mohou časem samy 
zmizet. Dřevo má určitý samočistící účinek a nejen olejové skvrny se ztrácí postupem času samy. 

IX.  - Velice tmavé podlahy a velice světlé podlahy jsou výrazně náchylné na poškození a zanesení 
pórů dřeva nečistotami krátce po pokládce, zpravidla prachem ze stavby či nevhodnou údržbou. Před 
pokládkou takovéto podlahy, dokončete všechny stavební práce produkující nebo vířící stavební 
prach. Pokud se tomu tak stane a podlaha se poškodí, tak po ukončení všech zdrojů prašnosti je 
potřebné podlahu ošetřit konzervací povrchu. Postup neváhejte s námi konzultovat.  

X.  - Vymalování zdí v prostorách s dřevěnou podlahou doporučujeme před pokládkou podlahy, 
aby se předešlo poškození podlahy. 

XI.  - Některé koberce mohou obsahovat ze spodní strany neklouzavou vrstvu, která se časem 
může přilepit na povrch dřevěné podlahy a poškodí jej. Dbejte zvýšení pozornosti při výběru 
vhodného koberce. 

XII.  - Při dlouhodobém zakrytí podlahy kobercem, nábytkem nebo jiným předmětem, může dojít 
ke změně odstínu podlahy. Po odstranění může být viditelný barevný či odstínový rozdíl, který se však 
časem opět vyrovná. Nedoporučujeme podlahy zakrývat během doby vyzrávání, tj. 4 týdny od jejího 
položení. 


