
 

 

lakované podlahy olejované podlahy voskované podlahy olejované podlahy 

nově lakované, 
neznečištěné podlahy 

nově olejované, neznečištěné podlahy 
po závěrečném leštění 

voskované, 
lehce znečištěné podlahy 

nově olejované, neznečištěné podlahy 
po závěrečném leštění 

Prvotní ošetření 

Po úplném zaschnutí nanést nezředěný 
KiLack Polish 

postupovat podle pokynů v technickém 
listě 

 
Po vytvrzení oleje ošetřit 
nanesením tenké vrstvy 

KiOil Care 

Prvotní ošetření 

Po úplném zaschnutí nanést nezředěný 
KiLack Polish 

postupovat podle pokynů v technickém 
listě 

Po vytvrzení oleje ošetřit 
nanesením tenké vrstvy 

KiOil Care 

 

lakované znečištěné podlahy olejované znečištěné podlahy voskované silně znečištěné podlahy olejované znečištěné podlahy 

normální  
znečištění 

Čistič KiClean 
udržovací péče 
KiLack Polish 

zředěný 

silné znečištění 
Základní čistič 
KiSuperclean 

↓ 
úplná péče 

KiLack Polish 
vytváří na podlaze vrstvu 

normální 
znečištění 

Čistič KiClean 

silné znečištění 
KiOil Care 

nanést rovnoměrně 
pomocí válečku na oleje 
a zapracovat červeným 
padem. Znečištěný olej 

sejmout a na závěr 
aplikovat ještě jednou 

tenkou vrstvu 

normální  znečištění 
Čistič KiClean 

udržovací péče KiLack 
Polish 

zředěný 

silné znečištění 
Základní čistič 
KiSuperclean 

↓ 
úplná péče 

KiLack Polish 
vytváří na podlaze 

vrstvu 

normální 
znečištění 

Čistič KiClean 

silné znečištění 
KiOil Care 

nanést rovnoměrně 
pomocí válečku na 
oleje a zapracovat 
červeným padem. 

Znečištěný olej sejmout 
a na závěr aplikovat 
ještě jednou tenkou 

vrstvu 

Udržovací péče / vytírání 

KiClean 

Udržovací péče / vytírání 

KiClean 

Udržovací péče / vytírání 

KiClean 

Udržovací péče / vytírání 

KiClean 
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Technický list č. 6  

Pomůcka pro výběr a použití systémů pro ošetřování podlah 
parket 

KiLack č..5/ č..7/ č.9 KiOil WO KiOil Color KiOil HO 

Prosíme, dodržujte také pokyny uvedené v technických listech našich výrobků. 
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