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Informacja ogólna 
 

Wybrany produkt wykończony jest powłoką olejową w związku z czym wymaga odpowiedniego traktowania 

przeznaczonymi do tego środkami. 

Użycie do czyszczenia i pielęgnacji środków innych niż zalecane w niniejszej instrukcji będzie skutkować utratą 

gwarancji. 

 
Baltic Wood zaleca aby po instalacji podłogi (szczególnie w obiektach o wzmożonym ruchu) zaaplikować cienką 

warstwę oleju Polyx®-Oil na powierzchnię podłogi w celu dodatkowego jej zabezpieczenia. 

 

1. Działania zapobiegawcze  2. Bieżąca pielęgnacja 

 

1.1.  Wycieraczki – zainstaluj je bezwzględnie gdyż kurz, brud i 

piasek powodują uszkodzenie powierzchni olejowej.  

Wycieraczki muszą być odpowiednio duże i dobrane tak, aby 

umożliwiły skuteczne usunięcie zanieczyszczeń. System 
wycieraczek powinien zawierać 3 strefy czyszczenia: zgrubną, 

pośrednią i osuszającą. Utrzymuj wycieraczki w czystości – 
wymieniaj je od czasu do czasu.   

1.2. Stosuj filcowe podkładki ochronne pod meble lub inne 
elementy wyposażenia– podkładki z miękkiego tworzywa 

podklejone pod nogi  krzeseł i mebli chronią powierzchnię 

podłogi przed zarysowaniem. Należy się upewnić, że 
zakupione podkładki są specjalnie zaprojektowane do ochrony 

podłóg drewnianych. Podkładki przeznaczone do ochrony 
wykładzin z PCV niszczą powierzchnię podłogi drewnianej.  

1.3. Nie wolno narażać podłogi drewnianej na długotrwały 
kontakt z wodą. Rozlaną przypadkiem wodę natychmiast 

zetrzeć. Nigdy nie myć podłogi przy użyciu mopa ze sznurków i 
wiadra (sprzęt taki pozostawia zbyt dużo wilgoci, która 

uszkodzi podłogę. 

1.4. Wymagana wilgotność w pomieszczeniu, w którym ma 

miejsce montaż oraz użytkowanie podłogi Baltic Wood, to ok. 

30-60%  

1.5. Utrzymanie podłogi wolnej od piasku, brudu i kontaktu z 

wodą przedłuży jej żywotność. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.1. Codziennie po zakończeniu użytkowania podłogi należy ją 

wyczyścić. 

2.2.  Zabiegi czyszczenia obejmują:  

a) codzienne odkurzanie podłogi w celu usunięcia kurzu, brudu, 
piasku. 

UWAGA : NIGDY NIE UŻYWAJ TURBOSZCZOTKI W TWOIM 
ODKURZACZU 

b) zmywanie podłogi środkiem do 
czyszczenia (w szczególności aby 

usunąć powstałe plamy). W tym celu 

należy użyć wody z dodatkiem 
Koncentratu do czyszczenia podłóg 

olejowanych z serii Baltic Protect 

System™ (pojemnik przed użyciem 

należy wstrząsnąć aby wymieszać 
zawartość). Roztwór ten delikatnie czyści i pielęgnuje podłogę, 

zwłaszcza przy regularnym używaniu.  

 

Proporcje : 1 zakrętka koncentratu do 1 litra letniej wody 

 

Na koniec (zależnie od potrzeb) podłogę należy przetrzeć na sucho.  

Zawsze pracuj z dwoma wiadrami : jedno z detergentem, drugie 
tylko z wodą by wypłukać mopa. 

Zużycie koncentratu: ok. 1000 m2 z 1 litra. 

 

c) Trudne do usunięcia plamy można łatwo 
wywabić przez użycie Preparatu do 

odświeżania podłóg olejowanych z serii 
Baltic Protect System™  (dla 

transparentnego lub białego oleju). 

Nasączoną tym środkiem bawełnianą 
szmatką należy przetrzeć zabrudzone 

miejsca. 
 

Do czyszczenia podłóg nie wolno używać środków na bazie 
alkoholu! 
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3. Okresowa pielęgnacja i intensywne 

czyszczenie 
 4. Duże powierzchnie I obiekty publiczne 

 
3.1.  W zależności od intensywności użytkowania podłogi, 

powinny być one okresowo czyszczone i odświeżane. 
 

3.2.  Preparat do odświeżania podłóg drewnianych pokrytych 
olejem może być stosowany w celu odświeżenia podłogi jeśli 

zaczynają one przybierać bardziej matowy 

wygląd. Zastosowanie środka jest szczególnie 
uzasadnione w miejscach takich jak okolice 

drzwi lub na tzw. "ścieżkach". Należy 
zastosować preparat bez rozcieńczania. Przy 

użyciu nie mechacącej się szmatki na umytą i 
suchą powierzchnię podłogi nanieść cienką 

powłokę preparatu a następnie 
przepolerować. 

 
3.3. Po częściowej renowacji (w zależności od wymagań) stopień 

połysku odnowionej części powinien być wyrównany z resztą 

powierzchni. W tym celu zaleca się, aby zapolerować świeżo 
odnowione Preparatem do odświeżania podłóg drewnianych 

pokrytych olejem obszary (całkowicie suche) 
 

Zużycie środka: ok. 100 m2 z 1 litra. 

  
4. 1. Techniki czyszczenia dla obiektów publicznych nie różnią się od 

zastosowań prywatnych, niemniej jednak częstotliwość musi być 
większa, dostosowana do stopnia użytkowania podłogi. 

 
4.2. W celu nadania podłogom, które znajdują się w często 

uczęszczanych miejscach (np. w restauracjach, sklepach, biurach) 

trwałej odporności, należy przecierać je mopem nawet codziennie. 
 

4.3 Większe powierzchnie mogą być pielęgnowane przy użyciu 
ręcznej wolnoobrotowej maszyny z jednym dyskiem polerującym i 

białym padem. Po użyciu maszyny, należy natychmiast usunąć 
powstały kurz za pomocą bawełnianej szmatki. 

  
4.4. Szczególne trwałe i kłopotliwe plamy mogą być usunięte z 

pomocą Preparatem do odświeżania podłóg olejowanych. 
 

4.5. Po wyschnięciu czyszczonej powierzchni, obszary częściej 
użytkowane (szczególnie tzw. ścieżki) powinny być dodatkowo 

pokryte Preparatem do odświeżania podłóg olejowanych z serii 
Baltic Protect System™. 

 
4.6. Podłogi powinny być czyszczone lub myte według potrzeb. 

 

5. Przygotowanie do odświeżenia podłóg pokrytych olejem 

 

Odświeżanie: 
 

5.1.  Nanieś cienką warstwę Preparatu do odświeżania podłóg olejowanych z serii Baltic Protect System™ na czystą i suchą powierzchnię 

(uprzednio umytą rozcieńczonym Koncentratem do podłóg olejowanych). 
 

5.2.  Po 30-stu minutach powierzchnia jest gotowa do użytku. Aby uzyskać wyższy połysk, powierzchnia po 
wyschnięciu może być przepolerowana (biały pad, bawełniana szmatka). 

Ważne jest, aby środek ten nakładany był na szczególnie intensywnie użytkowane obszary gdzie powłoka 
fabrycznego wykończenia jest najbardziej narażona na przetarcia. W użytku domowym zabieg ten powinien być 

przeprowadzany 1-4 razy na rok. 
 

5.3.  W użytkowaniu komercyjnym (restauracje, sklepy, sale taneczne), gdzie podłoga jest szczególnie eksploatowana, stosowanie 

procedury odświeżania może być konieczne nawet raz w tygodniu. 
 

Do aplikacji preparatu odświeżającego na większych powierzchniach, polerująca maszyna z jednym białym padem może być stosowana. 
. 

 
5.4. Aby drewno zachowało swoje naturalne właściwości przez lata, silnie zużyte powierzchnie należy ponownie 

pokryć twardym woskiem olejnym Osmo Polyx®-Oil. Najpierw dokładnie wyczyść podłogę jak powyżej, pozwól 
by dokładnie wyschła, a potem nałóż bardzo cienką warstwę Polyx-Oil. Ten proces  jest polecany do 

przeprowadzenia przed doświadczonych specjalistów. 

 


