
Chraňte si své 
lakované
dřevěné podlahy!

Návod na čištění a ošetřo vání  
lakovaných dřevěných podlah 

Srdečně Vám blahopřejeme  
k Vaší nové podlaze!

Rozhodli jste se pro pokládku parketové nebo dřevěné 
podlahy, která byla zušlechtěna laky PALLMANN.

Dlouhodobá životnost vaší dřevěné podlahy
Rozhodnutím nalakovat vaší parketovou resp. dře-
věnou podlahu jste jí poskytli vysokou míru ochrany.  
Každý lak se však neustálým zatěžováním postupně 
opotřebovává.  Proto je čištění a ošetřování lakovaných 
podlah v souladu s DIN 18356 a DIN 18367 velmi dů-
ležité. Správným čištěním a v návaznosti na něj pravi-
delně prováděným ošetřováním získáte krásný vzhled 
vaší dřevěné podlahy a prodloužíte její životnost a to až 
5x oproti podlaze neudržované. A pouze když vy, jako 
uživatelé vaší dřevěné podlahy, budete dodržovat usta-
novení našeho návodu na čištění a ošetřování a záro-
veň budete dodržovat správné klima prostředí (teplota 
a relativní vlhkost vzduchu), máte záruku ze strany vaší 
odborné parketářské firmy, stejně jako výrobce parket a 
parketového laku.

První dny po nalakování podlahy
l  Čerstvě nalakované dřevěné podlahy je možné zatížit   
   až po úplném vytvrzení laku, které obvykle trvá ca.  
    4 až 10 dní (dle druhu laku). 
l Po dobu ca. 7 až 14 dní (dle druhu laku) chemic- 
    kého vytvrzování nesmíte lakovanou podlahu zakrý- 
  vat syntetickou, textilní podlahovou krytinou nebo 
    folií ani aplikovat ošetřovací prostředky.
l Čím více budete v prvních dnech šetřit vaši čerstvě 
    nalakovanou podlahu, tím delší bude její životnost! 

Lakované korkoVé a SPortoVní podlahy!
Tento návod na čištění a ošetřovaní platí rovněž  
pro lakované korkové podlahy dle DIN 18365  
(Práce s podlahovými krytinami), které jsou ošetřeny 
PALLMANN FINISH CARE (VOLLPFLEGE), stejně 
jako pro lakované sportovní dřevěné podlahy dle ČSN 
EN 14904, které jsou ošetřeny prostředkem FINISH 
CARE STOP (WISCHPFLEGE SPEZIAL).

návod na čištění a ošetřování lakované dřevěné 
podlahy předala odborná podlahářská firma:

osobní kód parketáře:

Uvedením osobního kódu podlaháře získáte 
10%-ní slevu na čisticí a ošetřovací prostředky  
z E-Shop obchodu www.pallmannshop.cz  

Důležitá upozornění: Zdravé klima prostředí prospívá nejenom člověku, ale 
napomáhá i dřevěné podlaze k udržování její užitné hodnoty. Dřevo jako přírod-
ní materiál reaguje na změny vzdušné vlhkosti, vlhkost z prostředí buď přijímá 
nebo vydává. Proto změnou vlhkosti dochází buď k bobtnání dřeva nebo na-
opak k jeho smršťování, což se může projevit vznikem spár. Z tohoto důvodu 
doporučujeme udržovat prostorovou teplotu v rozmezí 18 – 20 oC při relativní 
vlhkosti vzduchu od 50 do 60%. Velkým pomocníkem pro měření a kontrolu 
těchto hodnot je vlhkoměr. Záruku za provedené práce nepřebíráme. V případě 
pochybností proveďte vlastní zkoušku. 

Tento návod na čištění a ošetřování platí pro všechny parketové a dřevěné pod-
lahy odpovídající DIN 18356 (Práce s podlahovými krytinami) a DIN 18367
(Práce s dřevěnou dlažbou), které byly povrchově opatřeny laky PALLMANN
a jsou ošetřovány vhodnými čisticími a ošetřovacími prostředky PALLMANN.

Pozor: Pojezdová kolečka a podložky musí odpovídat DIN EN 12529 (umě-
lá hmota nebo filc). Kovový nábytek a kovové předměty vyžadují ochrannou 
podložku. Přímo na dřevěnou podlahu nepokládejte žádné předměty obsahující 
změkčovadla (např. z gumy, kaučuku apod.) ani nelepte lepicí pásku.

Poznámka: 
l Podlahy doporučujeme vždy vytírat na vlhko v 1 směru při použití čisté vlažné 
   vody (ne na mokro!)
l Na velké plochy doporučujeme používat 2 nádoby. První na nášení prostředku 
    FINISH CARE, FINISH CARE STOP nebo CLEAN, druhou na vyždímání 
    vytřených nečistot
l Balení: FINISH CARE 0,75 a 5 litrů   (polomat) 
 FINISH CARE STOP  0,75 a 10 litrů (polomat)
  CLEAN  0,75 a 10 litrů
(FINISH CARE 0,75 litru je i v matném provedení)

07
.20

14
/m

s/ 
04

.2
01

4/
m

s/
04

90
23

02
15

/0
2.2

01
5/

vk
/p

d/
cz

  

E-Shop:
www.pallmannshop.cz

PALLMANN GmbH
Im Kreuz 6 
D-97076 Würzburg
SRN

UZIN s.r.o.
Českomoravská 12a
190 00 Praha 9
Tel.: +420 283 083 314
Fax: +420 283 083 419
Email: prodej@uzin.cz 
www.pallmann.cz
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První ošetření nově nalakovaných podlah

První ošetření výrobkem PALLMAnn FInISH CArE 
(VOLLPFLEGE)

První ošetření nově nalakovaných dřevěných podlah doporu-
čujeme provést po 8 až 12 dnech od jejich nalakování.   
Prvním ošetřením poskytnete vašim lakovaným podlahám 
optimální ochranu. Rovněž po základním čištění starších 
lakovaných dřevěných podlah je nutno provést první ošetření. 
PALLMANN FINISH CARE je vhodný pro ošetřování povrchů 
všech běžných lakovaných parketových a dřevěných podlah.
1. Mopem, smetákem nebo vysavačem odstraníme z podlahy 

volné nečistoty a prach. Při znečištění podlahy olejem,  
mastnotou nebo voskem je nutno provést základní čištění 
prostředkem CLEAN STRONG (GRUNDREINIGER).

2. Nádobu před upotřebením dobře protřepeme.
3. Ca. 10 ml/m2 prostředku FINISH CARE (nebo roztoku 1:1 

s čistou vodou) naneseme rovnoměrně vytíracím mopem 
PALLMANN WISCHMOPP v tenké vrstvě v 1 směru. 
Doporučujeme ředit v poměru 1:1 s čistou vodou. Možno 
použít i neředěný, ale v tomto případě však dochází ke 
zvýšení stupně lesku.

4. Po ca. 60 min. je možno podlahu zatížit. Není nutné žádné 
další rozleštění.

Pravidelné běžné čištění

Běžné čištění výrobkem PALLMANN CLEAN  
(NEUTRALREINIGER) 
PALLMANN CLEAN je čisticí prostředek s neutrálním  
pH-faktorem pro prakticky všechny druhy podlah.
1. Mopem, smetákem nebo vysavačem odstraníme  

z podlahy volné nečistoty a prach. 
2. Nádobu před upotřebením dobře protřepeme.
3. Poměr ředění CLEANu s čistou vodou je 1 : 50 až 

100 (tj. ca. 100 až 200 ml CLEANu na 10 litrů čisté vody). 
4. Vytřete pomocí mopu nebo hadru.

   Intervaly běžného čištění závisí na stupni znečištění 
   podlahy a požadavcích na hygienu.

Rychlé běžné čištění

rychlé běžné čištění pomocí sady PALLMAnn CLEAn & Go 
je alternativou k pravidelnému běžnému čištění.

1. CLEAN & GO mopem s bílým návlekem mopem, smetákem 
nebo vysavačem odstraníme z podlahy volné nečistoty a prach. 

2. Nádobu před upotřebením dobře protřepeme.
3. Na podlahu nastříkáme rozprašovačem čisticí prostředek 

PALLMANN WOOD FLOOR CLEANER  
(PARKETTREINIGER).

4. Čištění provádíme obvyklým způsobem CLEAN & GO 
mopem s oranžovým návlekem z mikrovláken 
(MICROFIBER CLEANING PAD).

Základní čištění při silném znečištění

Základní čištění výrobkem PALLMAnn CLEAn StronG  
(GRUNDREINIGER)  

PALLMANN CLEAN STRONG je prostředek pro základní  
(intenzivní) čištění podlah. Po základním čištění 
se doporučuje provést první ošetření. 

1. Nádobu před upotřebením dobře protřepeme.
2. Poměr ředění CLEAN STRONGu s čistou vodou je  

1 : 100 až 500 (tj. ca. 20 - 100 ml na 10 litrů čisté vody).  
V případě velmi silných nečistot lze použít i vyšší koncentraci.

3. Naneseme pomocí mopu nebo hadru.
4. Po ca 2 až 4 min. působení podlahu zavlhka  

vykartáčujeme vhodným kartáčem (evt. červeným  
padem pomocí 1kotoučové brusky *).

5. Rozpuštěné nečistoty ihned (za vlhka) setřeme čistou vodou  
a celou podlahu následně vytřeme 1 až 2x čistou vodou.  
V případě potřeby opakujeme předchozí krok.

mírné zatížení    každých 12  
(bytový sektor)    měsíců 

střední až silné zatížení*   každých 6   
(schody, kanceláře, chodby)   měsíců 

silné až velmi silné zatížení*   každé 1 – 3  
(restaurace, školy, komerční prostory)  měsíce

*U základního čištění doporučujeme se obrátit na odbornou podlahářskou firmu.

Pravidelné běžné ošetřování

Běžné ošetření výrobkem PALLMAnn FInISH CArE                 
(VoLLPFLEGE) 

Výrobek PALLMANN FINISH CARE je vhodný pro ošetřování 
všech běžných druhů parketových a dřevěných podlah.

1. Mopem, smetákem nebo vysavačem odstraníme  
z podlahy volné nečistoty a prach. 

2. Nádobu před upotřebením dobře protřepeme.
3. Poměr ředění s čistou vodou je 1 : 40 až 100 

(tj. ca. 100 až 250 ml prostředku FINISH CARE  
na 10 l čisté vody). V případě tvorby spár, silného  
poškrábání nebo různého stupně lesku použijeme  
FINISH CARE ředěný 1:1. Možno použít i neředěný, ale  
v tomto případě však dochází ke zvýšení stupně lesku.

4. Vytíracím mopem PALLMANN WISCHMOPP rovnoměrně  
naneseme v tenké vrstvě v jednom směru.

5. Po ca. 60 min. je možno podlahu zatížit. 

mírné zatížení    ca. každé 
(bytový sektor)    2 měsíce 

střední zatížení    ca. každé  
(schody, kanceláře, chodby)   4 týdny 
  

Běžné ošetření podlah v koMErčníCH prostorech
 
V komerčních prostorech je nutné podlahu opatřit  
ošetřovací vrstvou, na které můžeme následně  
provádět výše popsané běžné čištění prostředkem  
PALLMANN CLEAN. Proto použijeme výrobek  
FINISH CARE v poměru 1:1 s čistou vodou až  
neředěném stavu, jak uvedeno v odstavci První  
ošetření výrobkem PALLMANN FINISH CARE. 
Kritériem pro nanesení nové vrstvy prostředku 
FINISH CARE (ředěného 1:1 s čistou vodou až  
neředěného) je tvorba spár, poškrábání nebo různý  
stupeň lesku.  

Silné až velmi silné zatížení                 každých ca.     
(restaurace, školy, komerční prostory)                8 – 12 dní
   
ošetřování s protiskluzem
  
Při mimořádném požadavku na zvýšení protiskluznosti dřevěných  
podlah doporučujeme použít prostředek PALLMAnn 
FInISH CArE StoP (WISCHPFLEGE SPECIAL). 

Např. ve sportovních halách, školních tělocvičnách, dětských školkách  
či domovech seniorů. Zde platí intervaly ošetřování jako pro silné až 
velmi silné zatížení. Ostatní pravidla jako u výrobku FINISH CARE. 


