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Technický list č. 2 

Pokyny pro ošetřování parketových a dřevěných 
podlah olejovaných olejem KiOil HO a KiOil Color  
Podle normy DIN 18356 

Vaše dřevěná podlaha byla ošetřena olejem na ošetřování podlah KiOil HO nebo KiOil Color ze sortimentu Kiesel. Olej 

proniká do pórů dřeva, kde zatvrdne a vytvoří na podlaze kompaktní povrch, který je odolný proti oděru, odpuzuje 

nečistoty a má přirozený vzhled. Ošetřením olejem se schopnost dýchání dřeva nijak neomezuje.  Aby si podlaha 

udržela její pěkný vzhled a užitné vlastnosti po dlouhou dobu, je potřeba dodržovat určité zásady. 

Tyto pokyny pro ošetřování podlah platí pro všechny dřevěné podlahy podle normy DIN 18356 Parketářské práce a 

dřevěné dlažby, které byly na místě naolejovány a ošetřeny olejem. 

Mikroklimatické podmínky v místnosti 

Správné mikroklima v místnosti je základním předpokladem k tomu, aby se v ní lidé cítili dobře. Současně je také 

důležité pro to, aby si dřevěné podlahy uchovaly jejich užitné vlastnosti po dlouhou dobu. Ideální podmínky jsou při 

teplotě v rozmezí mezi 18 °C až 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 - 60 %. Dřevo je přírodní materiál a má tendenci 

přizpůsobovat je měnícím se klimatickým podmínkám v místnosti. Při zvýšené vzdušné vlhkosti dřevo bobtná a při 

snížené vlhkosti dochází k jeho sesychání. V zimních měsících je vlhkost vzduchu velmi nízká a dřevo sesychá do 

takové míry, že se začínají objevovat spáry. Čím je vzduch sušší, tím jsou spáry v seschlém dřevě širší. Výraznost spár 

se liší podle druhu dřeviny a šířky parket. Použitím zvlhčovačů vzduchu , rozprašovačů nebo dostatkem zelených 

rostlin v místnosti lze rozvírání spár alespoň částečně omezit. U parket položených na podlahovém vytápění musí být 

dodržena maximální přípustná povrchová teplota parket stanovená výrobcem parket. 

Všeobecné pokyny 

Povrch každé olejované dřevěné podlahy je vystaven přirozenému opotřebení. Jeho míra závisí na míře namáhání 

podlahy. Podlahu je proto potřeba pravidelně čistit a pečovat o ní. Záruku trvalé kvality dřevěné podlahy a jejího 

povrchu lze poskytnout pouze tehdy, je-li pro ošetřování podlahy používán výrobcem doporučený systém výrobků. 

Šetrná péče podlahu spojená s ošetření podlahy pomocí KiClean je předpokladem pro to, aby si podlaha po dlouho 

dobu udržela pěkný vzhled. Je proto nutno dodržovat následující body:  

 

• na čerstvě naolejovanou podlahu se smí opatrně vstupovat nejdříve po 24 hodinách 

• plné zatížení podlahy je možné až po 8 - 10 dnech 

• během prvních dvou týdnů čistěte podlahu pouze opatrně a nasucho. Během  této doby na podlahu 
nepokládejte žádné koberce a s nábytkem a dalšími  zařizovacími předměty manipulujte velmi opatrně 

• nohy stolů a židlí je třeba opatřit filcovými podložkami v plastových pouzdrech neobsahujícími lepidlo  

• pod kolečka židlí je třeba vložit vhodné ochranné podložky 

• v prostoru vstupu do budovy instalujte velkoplošnou, dobře fungující čistící rohož 

• vodu a ostatní tekutiny je třeba z podlahy co možná nejdříve odstranit, na podlaze nenechávejte stát delší 
dobu žádné kapky či louže 

Podrobné materiálové listy jednotlivých výrobků a další typy pro ošetřování podlahy naleznete na naši webových 
stránkách www.kiesel.cz.  

Pravidelné udržovací čištění 

Při pravidelném čištění a údržbě podlah opatřené uzavíracími laky podlahu nejprve nasucho zameťte koštětem nebo 

vysajte vysavačem s nasazeným košťátkem. Volné částečky nečistot jako například zrnka písku působí jako brusný 

papír a je nutno je odstraňovat každý den. Nečistoty jako například skvrny od nápojů, které nelze odstranit při 

zametání a vysávání, lze odstranit při vytírání pomocí čističe KiClean. KiClean přidejte do vody na vytírání a mírně 

vlhkým hadrem podlahu vytřete. V žádném případě nesmí na povrchu podlahy zůstat stát louže. 

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG 
Wolf-Hirth-Straße 2 
D-73730 Esslingen 
Telefon: +49 711 93134-0 
Telefax: + 49 711 93134-140 
www.kiesel.com 

KIESEL, s.r.o. 
K Hrušovu 292/4 
102 00 Praha 10 - Štěrboholy 
Telefon: +420 607 807 000 
Telefon: +420 272 019 341  
www.kiesel.cz, info@kiesel.cz 

    

            
 

http://www.kiesel.cz/
http://www.kiesel.cz/


 

 

Způsob namáhání Vytírání Základní čištění včetně ošetření 

Mírně namáhané podlahy * 

jako například:  

• obývací pokoje a ložnice 

Každých 7 - 14 dní 
podle namáhání i častěji pomocí 

Ki Clean 
100 - 150 ml / 5 l vody 

Za normálních podmínek cca. 

každých 24 měsíců pomocí 
KiOil Care 

Středně namáhané podlahy 

jako například:  

• kancelářské místnosti 

• chodby 

Každé 2 - 4 dny 
podle namáhání i častěji pomocí 

Ki Clean 
100 - 150 ml / 5l vody 

Každých cca. 12 měsíců  
podle namáhání i častěji pomocí 

KiOil Care 

Silně namáhané podlahy 

jako například:  

• restaurace 

• školy 

• nákupní centra 

Každých 1 - 2 dny 

podle namáhání i častěji pomocí 
Ki Clean 

100 - 150 ml / 5l vody 

Každých cca. 6 měsíců  

podle namáhání i častěji pomocí 
KiOil Care 
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Silné znečištění / úplná péče 

Včasné ošetření olejovaných podlah pomocí ošetřovacího oleje KiOil Care způsobí, že podlaha je odolná proti většině 

tekutin, pokud jsou tyto v krátké době po rozlití z podlahy odstraněny. Pro prvotní a úplné ošetření lze KiOil Care 

používat nezředěný. V bytové výstavbě se úplné ošetření provádí pouze v případě potřeby. Pokud je potřeba 

z podlahy odstranit skvrny, tak postupujte pokynů v kapitole „Odstraňování skvrn z olejované podlahy“. 

Četnost ošetřování a čištění podlahy (podle normy DIN 18356) 

Upozornění: Všechny údaje o intervalech provádění čištění je třeba chápat pouze jako orientační údaje a závisí na 
skutečném stupni namáhání podlahy v daném místě. Z tohoto důvodu nelze na intervaly čištění uplatnit nárok 
na reklamaci. 

Tipy 

• nové koberce pokládejte na podlahu až po úplném vytvrzení vosku. 
• protiskluzové podložky pod kobercem musí být vyrobeny z materiálu neobsahující změkčovadla. 
• pro čištění podlahy nepoužívejte ocelové špony nebo abrazivní čistící houbičky nebo hadry. To platí i pro 

agresivní čistící prostředky. 
• dodržujte rovněž pokyny uvedené v technických listech příslušných výrobků. 

Odstraňování skvrn z olejované podlahy 

KiOil Care používejte nezředěný. 

Skvrny zapracujte červeným padem. Pro odstranění pevně ulpěných skvrn použijte zelený pad. Znečištěný olej 

z povrchu podlahy sejměte. Očištěná místa nechte dobře zaschnout a následně na ně znovu naneste tenkou vrstvu 

nezředěného  KiOil Care. 

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech a 

zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést 

dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely.  Vydáním tohoto 

technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání platnost. Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém 

listu výrobku a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.cz. 
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