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   Všeobecne: 
Aby sa zachovali prirodzené vlastnosti drevenej 
podlahy je dôležité ošetrenie, ktoré uchová jej 
schopnosť difúzie.  
Na spevnenie podkladu a vyplnenie pórov sa 
nanášajú dva nátery podlahovým tvrdým olejom. 
Rovnomerný, matno-hodvábny lesk a dodatočné 
zvýšenie odolnosti proti namáhaniu sa potom docieli 
tvrdým voskom na podlahu. K povrchovej tvrdosti 
vosku prispieva obsiahnutý karnaubský vosk. 
Karnaubský vosk sa získava z listov jednoho druhu 
brazílskej palmy a je najtvrdším prírodným voskom. 
Tenký voskový film počas dažďového obdobia 
odpudzuje vodu a počas slnečného obdobia chráni 
listy pred uschnutím. 
 
   Použitie: 
Na ošetrenie povrchov drevených, korkových 
a neglazovaných (terakota) podláh, ktoré sú 
základované tvrdým olejom na podlahy. Na 
namáhané povrchy podláh, dverí, schodišťových 
zábradlí, nábytku. 
 
   Vlastnosti: 

 odpudzuje špinu a vodu 
 umožňuje difúziu 
 je antistatický 
 má hodvábny lesk 
 má konzistenciu vazelíny 
 ľahko sa spracováva 

 
   Zloženie: 
Ľanový olej, zahustený ľanový olej, drevný olej, 
balzamový terpentínový olej, karnaubský vosk, včelí 
vosk, bezolovnaté vysušujúce látky. 
 
   Spracovanie: 
Vosk sa nanáša v tenkej a rovnomernej vrstve 
handrou, ktorá nepúšťa vlákna. Prebytky sa musia 
odstrániť.  
Na väčšie plochy sa odporúča použiť leštiaci stroj. 
Vosk sa ohreje na cca 60º C, nakvapká na podlahu 
a strojom rovnomerne rozotrie. Po 4 – 6 hod. sa 
musí plocha vyleštiť. Po vyleštení handrou, 
nepúšťajúcou chĺpky, štetkou, leštiacou metličkou 
alebo leštiacim strojom má plocha hodvábny lesk. 
 
Teplota pri práci min. 10º C.   
 
Neodstránené, uschnuté prebytky sa dajú neskôr 
len ťažko rozleštiť a zostanú ako biely závoj. Tieto 
prebytky sa môžu odstrániť čistiacou poduškou 
(strojom) alebo hubkou na hrnce (Scotch Brite). 
 
   
 

   Údržba: 
Naolejovaná a navoskovaná podlaha sa má pri 
malom znečistení čistiť len vlažnou vodou bez 
prísad. Nepoužíva sa horúca voda ani žiadny 
odmasťovací saponát prípadne drhnúci čistič. Na 
čistenie pri silnom znečistení odporúčame silno 
mastiace marseillské mydlo (výr.č. 220), na celkovú 
údržbu emulziu karnaubského vosku (výr.č. 420), 
vždy ako prísadu do vody na umývanie. 
Pokiaľ by bola podlaha na veľmi namáhaných 
miestach silno znečistená prípadne ak stratila svoj 
lesk, vyčistí sa čistiacou poduškou bez mydla.  
Na dôkladné čistenie sa odporúča slabý, 2,5% 
sódny lúh.  
Po dvoch posledných postupoch čistenia je 
spravidla potrebné naniesť vrstvu tvrdého 
podlahového oleja a tvrdého podlahového vosku. 
 
   Doby schnutia: 
Po 4 – 6 hod pri cca 20º C sa musia navoskované 
plochy vyleštiť. Po 24 hod je vosk vytvrdnutý. 
Povrchy treba počas prvých 3 – 4 týždňov len 
opatrne ošetrovať.  
 
   Spotreba: 
cca 50 m²/l, to zodpovedá 0,02 l/m². 
 
   Veľkosť balení: 
výr.č. 500              0,5 l 
výr.č. 501              1 l   
Ceny z platného cenníka na vyžiadanie. 
 
   Čistenie nástrojov : 
Hneď po použití vyčisťiť balsamovým terpentínom 
(výr.č. 447) alebo teplým mydlvým lúhom  
(marseillské mydlo. výr.č. 220). 
 
   Skladovanie: 
Uložený vo vzduchotesnom obale v suchu a chlade 
(nie v mraze) vydrží min. 2 roky. 
Dlhým alebo nesprávnym skladovaním sa zmení 
konzistencia vosku (vznikne usadenina, krupica). 
V takom prípade sa môže obnoviť pôvodná 
konzistencia: otvorenú dózu nahriať vo vodnom 
kúpeli kým nevznikne číra   tekutina. Potom nechať 
rýchlo vychladnúť. Prípadné zdroje vznietenia 
umiestniť dostatočne ďaleko. 
 
   Odstránenie zvyškov výrobku: 
Zvyšky nevylievať do odpadovej vody. V suchom 
stave sa môže dať do domového odpadu. 
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Charakteristika: 

  

  
 
 
   Označenie VOC: 
Kat. A/f – 2010  700g/l 
Produkt max.  650g/l 
 

   Odporúčania: 
Kvôli obsahu ľanového oleja vzniká 
nebezpečenstvo samovznietenia handier! 
Nasiaknuté nanášacie utierky a čistiace handry sa 
preto musia nechať vonku uschnúť alebo sa musia 
umiestniť do uzavretej nehorľavej nádoby (sklenená 
alebo plechová dóza). Výrobok môže pri schnutí 
tvoriť zápalné výpary. Preto treba z miesta práce 
odstrániť zdroje vznietenia. Počas práce treba dobre 
vetrať. Ukladať mimo dosah detí. Dávať pozor na 
možné alergie na prírodné látky. 
Pre obsah prírodných olejov môže dôjsť na 
ošetrených plochách s malým dopadom svetla 
k tmavému zožltnutiu. Pri vysychaní prírodných 
olejov môže sa objaviť typický zápach, ktorý za 
niekoľko dní zmizne.  
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