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veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená. 
 

 

 
Návod na ošetrovanie podláh upravených s ADLER 

Legno-Hartwachsöl 

 
 Aby kvalita a krása povrchu podláh  povrchovo upravených s  ADLER Legno-Hartwachsöl   

vydržala čo najdlhšie, musia byť patrične ošetrované. 

 

a)  Čistenie 
Olejované podlahy podliehajú hlavne kvôli silnej záťaži prirodzenému oderu. Predovšetkým 

piesok a podobné nečistoty spôsobujú odbúravanie z povrchu. Preto je dôležité, aby tieto 

nečistoty boli pravidelne a priebežne odstraňované mopom, vlasovou metlou alebo 

vysávačom. 

 

Pre pravidelné čistenie olejovaných podláh odporúčame ďalej umytie  s vlhkou, nie 

vláknitou handrou na podlahy. Nepoužívajte mikrofázové utierky. Tieto pôsobia ako 

jemný brúsny papier a poškodzujú olejované podlahy. 

Do vody môže byť pridaný ADLER Clean-Parkettreiniger 42198. Podstatné pritom je, aby 

sa plochy iba jemne navlhčili, nie utreli namokro. 

 

Silno znečistené a mastné plochy sa vytrú do hĺbky pórov handrou navlhčenou s  ADLER 

Legno-Reiniger 80025. Potom utrieť do sucha. 

 

Nesmú byť použité prenikavé čistiace prostriedky s obsahom amoniaku (čpavok), alkoholu 

a zmäkčovadiel. Takisto nesmú byť použité čistidlá s obsahom abrazívnych látok. Zloženie je 

obvykle uvedené na etikete. 

 

b) Ošetrenie 
 

Pre šetrnú starostlivosť a oživenie intaktných povrchov, povrchovo upravených s ADLER 

Legno-Hartwachsöl Farblos 50821 odporúčame raz ročne  resp. podľa potreby aj častejšie 

ošetrenie s ADLER Legno-Pflegeöl 50882. 

 

Povrchy musia byť pred  úpravou suché, bez prachu a mastnoty. 

Ošetrovaciu handričku alebo handru na čistenie podláh navlhčiť s ADLER Legno-

Pflegeöl 50882 a olej tenko a rovnomerne rozotrieť. 

Po cca 5 minútach sušenia prebytok strieť v smere drevných vlákien. 

 

c) Sanácia, lokálne opravy 
 

Silno opotrebované a poškodené plochy : odporúča sa prebrúsenie s brúsnym rúnom ( šedé) 

v smere drevných vlákien. Pri lokálnych opravách pomôže ohraničiť opravované miesta 

krycou páskou (napr. jednotlivé diely podlahy). Po odstránení brúsneho prachu navlhčiť 

ošetrovaciu handričku  s ADLER Legno-Hartwachsöl Farblos 50821 resp. naniesť štetcom 

a olej tenko a rovnomerne rozotrieť. Po cca 5 minútach schnutia prebytok strieť v smere 

drevných vlákien. Nános po schnutí cez noc zopakovať. 
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Poznámka: 

U čiastkových opráv, ktoré sú potrebné v dôsledku poškriabania alebo silného opotrebenia, je 

možné, že na niektorých miestach dôjde k ľahkým farebným rozdielom, resp. odlišnosti lesku. 

Tieto sa spravidla po nejakom čase vyrovnajú s okolitým povrchom. 

 

 

d) Všeobecné 
 

ADLER Legno-Hartwachsöl Farblos 50821 a  ADLER Legno-Pflegeöl 50882 sú produkty  

na báze prírodných a zušľachtených surovín. Schnutie prebieha predovšetkým viazaním 

vzdušného kyslíka. Dbajte preto o dobré vetranie pri práci. 

 

Olejované podlahy môžu byť po 24 hodinách schnutia pochôdzne a najskôr po jednom týždni 

zaťažené vodou. Koberce pokladať až po jednom týždni. 

 

Prosíme respektujte aj príslušné technické listy tu uvádzaných produktov. 

 

Aktuálne verzie nájdete na internete na www.adler.sk 


