
Váš osobní ošetřovací box obsahuje:
• PNZ Mýdlové ošetření dřeva 1 litr
• PNZ Ošetřovací emulze  1 litr
• PNZ Ošetřovací olej  0,75 litru
• bílý pad
• držák padu s kardanovým kloubem
• jemná bavlněná utěrka
• hrubší vaflová utěrka
• návod k ošetření olejované podlahy

Obsah ošetřovacího boxu je vhodný pro:
Všechny olejované podlahy v interiéru.

Váš ošetřovací box obsahuje vysoce hodnotné čistící 
a ošetřovací produkty, k udržování vaší podlahové 
krytiny ze dřeva v naprosto čistém pěstěném stavu i 
odstínu.

Před použitím prosím přečtěte pečlivě tento návod k ošetřování a důležité informace uvedené na jednotlivých produktech!
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1. Průběžné čištění
Přípravek PNZ Mýdlové ošetření dřeva je speciálně vyvinut pro 
pravidelné čištění olejovaných dřevěných parketových podlah a 
jiných dřevěných povrchů.  PNZ Mýdlové ošetření dřeva souběžně 
důkladně čistí a zároveň chrání olejovaný povrch. Čerstvě olejované 
plochy je možné čistit prvních  8 dnů po aplikaci pouze na sucho 
(doba nutná k vytvrzení nově olejovaných ploch).

Dle stupně zašpinění by měla být podlaha čištěna 1 až 2 krát 
týdně. Odstraňte nejprve hrubší nečistoty zametením nebo vysátím 
pomocí hubice ukončené kartáčem. Tak se odstraní případné malé 
kamínky, které by mohli trvale poškrábat povrch. Následuje mokré 
čištění: Použijte  cca 80 – 100 ml přípravku PNZ Mýdlové ošetření 
dřeva do 10 litrů čisté vody. Vytírejte pomocí vaflové utěrky a dbejte 
na to, aby byla důkladně vyždímána a nedocházelo k přemokření 
povrchu. Podle potřeby setřete následně povrch na sucho. Zabráníte 
tak možnému vytvoření vlhkých míst, které by mohly způsobit 
poškození dřevěné podlahy.

2. Průběžná péče a ošetření
Po vyčištění za pomocí přípravku PNZ Mýdlové ošetření dřeva a 
dokonalém vyschnutí naneste jemnou bavlněnou utěrkou přípravek 
PNZ Ošetřovací emulze v tenké vrstvě.  Stupeň požadovaného 
lesku lze korigovat zředěním přípravku vodou a naopak k dosažení 
vysoce lesklých povrchů se použije přípravek neředěný a povrch 
se následně přeleští. 

3. Oživení
Jednou až dvakrát v roce se provádí oživení podlahy pomocí 
přípravku PNZ Ošetřovací olej. Očištěný povrch dle bodu 1. se nechá 
cca 24hodin proschnout a následně se nanáší PNZ Ošetřovací olej 
v jemné, rovnoměrné vrstvě hadříkem. Po 10 minutách působení 
se pomocí bílého padu veškerý nevstřebaný olej zamasíruje do 
povrchu ve směru dřevních vláken, tak aby na povrchu nezůstaly 
žádné pozůstatky oleje. Povrch je vhodné cca 24 hodin chránit 
před plným zatížením, ponechat ho schnout za dobrého odvětrání 
a chránit v této době před vlhkostí.
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Pflegeanleitung für geölte Böden
Návod k ošetření olejované podlahy

FRIT, s.r.o. 
Dr. M. Horákové 591/69
 460 06 Liberec 6
Telefon: +420 482736642
E-mail: frit@pnz.cz
www.pnz.cz


