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Ošetřovací olej na parkety 

KiOil Care  
• pro olejované parkety a dřevěné podlahy 

• pro ošetřování a hrubé čištění podlahy 

• použití pouze v interiéru 

• připraven k okamžitému použití 

• vhodný pro KiOil HO 

• vhodný pro KiOil Color 

• dodává se ve dvou odstínech KiOil Care a Natur 
 

Popis produktu 

KiOil Care je ošetřovací olej pro hrubé čištění a 
ošetřování parket a dřevěných podlah v interiéru, které 
jsou impregnované oleji KiOil HO a KiOil Color. KiOil 
Care osvěží vzhled podlahy a zajistí ošetření a opticky 
pozorovatelný ochranný účinek.   
 

Příprava podkladu 

Podlahu zameťte nasucho pomocí smetáku nebo vysajte 
vysavačem s nasazeným košťátkovým nástavcem. Volné 
částice jako zrnka písku a nečistot je nutno z podlahy 
pečlivě odstranit, protože mají abrazivní účinek a mohou 
způsobit poškození povrchu podlahy. 
 

 Zpracování 

KiOil Care nechte před použitím ohřát na teplotu 
zpracování, která činí nejméně +18 °C a pečlivě 
promíchejte. 

Ošetřování podlahy 
KiOil Care nanášejte na podlahu v malém množství 
hadrem, který nepouští chlupy nebo jednokotoučovou 
bruskou s bílým padem. Plochu podlahy egalizujte tak 
dlouho, dokud jsou viditelné stínové šmouhy po 
nanášení oleje. Následně nechte ošetřovací olej po dobu 
nejméně 12 hodin, nejlépe přes noc vytvrdnout. Po tuto 
dobu na podlahu nevstupujte. 
 

Ošetřování znečištěné až silně znečištěné podlahy 
KiOil Care nanášejte na podlahu rovnoměrně válečkem a 
zapracujte červeným padem. Při velmi silně ulpělé špíně 
lze použít i hrubší pad. Vždy nejprve důkladně 
vyzkoušejte na málo viditelném místě podlahy. 
Znečištěné pady vyměňujte včas. Znečištěný olej se 

stáhne plochou stěrkou Kiesel Flächenspachtel a 
z odstraní podlahy. 

Jakmile je podlaha čistá, tak se nanese tenká vrstva KiOil 
Care  a egalizuje se jednokotoučovou bruskou s bílým 
padem tak dlouho, dokud jsou viditelné stínové pruhy po 
nanášení oleje. Následně nechte ošetřovací olej po dobu 
nejméně 12 hodin, nejlépe přes noc vytvrdnout. Po tuto 
dobu na podlahu nevstupujte. 

Interval ošetřování 
KiOil Care  lze pro prvotní ošetření dřevěných podlah a 
parket použít kdykoliv. Potřeba ošetření podlahy vzniká 
v okamžiku, kdy má podlaha lehce šedavý nádech, který 
nelze běžnými udržovacími čistícími a ošetřovacími 
prostředky odstranit. 

Dbejte na to, abyste zvolili barevný tón ošetřovacího 
oleje vhodný pro barvu podlahy. Pro světle bílé, šedé a 
přírodní odstíny podlahy je třeba použít KiOil Care  
v odstínu přírodní bílá. Pro nepigmentované podlahy je 
třeba použít KiOil Care  v odstínu standard. 

Při očekávané větší frekvenci pohybu osob po podlaze 
lze do ošetřovacího oleje KiOil Care  přidat reaktivní 
přísadu KiOil Additiv v množství 10 %.  

 
 

Technické údaje 
 

Báze samovytvrzovací ošetřovací olej 

Teplota zpracování +15 °C až +25 °C 

GISCODE Ö 60 

Skladování 
při teplotě +5 °C  až +25 °C v neotevřených 

obalech skladovatelnost 1 rok od data výroby 
výrobek není citlivý na mráz 
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Spotřeba 

Nezředěný        5 - 20 ml/m2, popř. 50 - 200 m2/litr 

Udržovací péče znečištěné podlahy         100 - 120 ml/m2 

 

Důležité upozornění 

Pro zpracování oleje je třeba používat superpady (24 
mm). KiOil Care je za nepříznivých okolností samovznět-
livý. Použité pady a hadry skladujte ve vodě nebo ve 
vzduchotěsné plechové nádobě. Nepoužívejte ocelové 
špony nebo abrazivní čistící prostředky. 

Prosíme dodržujte rovněž pokyny uvedené v technických 
listech č. 4, 5, 6 a 7.  
 

 

Nářadí 

Hadr na podlahu, jednokotoučová bruska, pady. 
 

Čištění 

Nářadí očistěte ihned po použití čistícím benzínem. 
 
 

Balení                        Č. výrobku   EAN 
10 x 1 litr plastové obaly                       52053 
10 x 1 litr plastové obaly                       52055 NATUR                                    

 
 

Člověk a životní prostředí 

Prosíme dodržujte běžná bezpečnostní opatření, která 
platí pro zacházení s chemikáliemi. 
Ostatní informace viz. bezpečnostní list  www.kiesel.cz 
 
 

Upozornění 

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití 
našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a 
zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pra-
covních podmínek doporučujeme v každém případě 
provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhod-
nosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a 
účely.   
Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna před-
chozí vydání svoji platnost. 
Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém 
listu výrobku a v bezpečnostních listech na internetových 
stránkách www.kiesel.cz.  
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