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 INSTRUKCJA  PIELĘGNACJI  I  UŻYTKOWANIA DREWNIANYCH PODŁÓG 
OLEJOWANYCH OLEJAMI FIRMY WOCA

Podłogi drewniane z drewna litego jako produkty w 100% naturalne i higroskopijne reagują 
na zmieniające się warunki otoczenia.  Drewno pobiera parę wodną i  rozszerza się, gdy wilgotność 
powietrza  rośnie  lub  kurczy  się  gdy  wilgotność  powietrza  spada.  Może  się  to  objawiać  zmianą 
wymiaru i kształtu klepek parkietowych lub desek, a w efekcie powodować powstawanie szczelin i 
pęknięć gdy wilgotność powietrza jest za niska lub wyłudkowaniem gdy wilgotność powietrza jest zbyt 
wysoka w dłuższym czasie.  Aby zmienimalizować efekt tej pracy należy utrzymywać w powietrzu 
klimat o wilgotności powietrza najbardziej odpowiadający natrualnym dla człowieka warunkom: 45-
60% wilgotności  względnej  powietrza  i  temperaturze  ok.  18-22  °C.  Najtrudniejszym okresem jest 
sezon zimowy gdy wilgotność powietrza, zarówno na zewnętrz jak i wewnątrz bydynków znacznie 
spada.  Należy  wówczas  nawilżać  pomieszczenia  najlepiej  za  pomocą nawilżaczy  elektrycznych.  W 
pomieszczeniach z klimatyzacją również może wystąpić zjawisko zbyt niskiej wilgotności. 

WOCA MASTER OIL NATURAL / WHITE jest utwardzającym olejem lnianym. Olej ten jest przeznaczony 
do  nakładania  na  surowe  powierzchnie  podłóg  drewnianych,  które  narażone  są  na  normalne  lub  silne 
ścieranie.  Podłoga  drewniana  olejowana  nie  powinna  być  zmywana  żadnym  innym  produktem  jak  tylko  
środkiem  specjalnie  przeznaczonym  do  tego  celu.  Główna  zasada  ochrony  podłogi  drewnianej  olejowanej 
polega na wchłanianiu oleju. Aby ją konserwować należy go odkurzyć, delikatnie przetrzeć wilgotną szmatką 
wypłukaną w wodzie z WOCA OIL REFRESHER NATURAL / WHITE (mydło olejowe naturalne / białe) lub 
WOCA SOAP NATURAL /  WHITE  (mydło  podłogowe naturalne /  białe)  i  przystąpić  do konserwacji  za 
pomocą TRIP TRAP MAITENANCE OIL NATUR / WHITE (olej pielęgnacyjny naturalny / biały). Pierwsze 
umycie podłogi może nastąpić najwcześniej po upływie 8 dni od zaolejowania podłogi olejem WOCA MASTER 
OIL NATURAL /  WHITE. W przypadku podłóg o dużym obciążeniu zalecamy dodatkową obróbkę pastą 
pielęgnacyjną lub olejem pielęgnacyjnym. Podłoga drewniana olejowana nadaje mieszkaniu poczucie całkiem 
szczególnego i naturalnego klimatu. Aby długo cieszyć się z takiej podłogi, trzeba ją już od samego początku  
prawidłowo pielęgnować. Wszystkie zabiegi pielęgnacyjne zwiększają odporność na zabrudzenia i wydłużają  
żywotność podłogi drewnianej, a regularne stosowanie mydła podłogowego zapewnia dodatkową ochronę.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA OLEJU 

ZWYKŁE CZYSZCZENIE
Codzienne  czyszczenie  obejmuje  zamiatanie  lub  odkurzanie.   Każda  drewniana  podłoga  powinna  być 
regularnie przecierana dobrze wyrżniętym, wilgotnym mopem (szmatą).  W przypadku olejowanego parkietu 
do jego przecierania zalecane jest mydło do podłóg olejowanych lub mydło olejowe (100-150 ml mydła na 10 l  
ciepłej wody). Mydło produkowane  jest na bazie naturalnych tłuszczy sojowych i kokosowych.  Dzięki dużej 
zawartości sykatyw posiada wysoki stopień wchłaniania. Mydło nadaje dodatkową warstwę ochronną. Mydło 
do  podłóg  nie  tylko  zmywa,  ale  również  wytwarza  na  podłodze  odnawialną  warstewkę  ochronną,  która 
dodatkowo chroni parkiet przed zabrudzeniem. Zawsze należy stosować dwa wiadra: jedno na wodę z mydłem 
do  nasączania  mopa  i  drugie  z  ciepłą  wodą  do  jego  wyżymania. Mydło  białe  zalecane  jest  do  podłóg 
obrabianych olejem na biało.
Ważne:  nie  przecierać  podłogi  czysta  wodą,  usuwane  są  wówczas  tłuszcze  ochronne  soi  i  kokosu,  ani  nie 
używać szmat lub zmywaków o twardej strukturze.
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Do  regularnej  pielęgnacji  na  mokro  w jednym  wiadrze 
wymieszać mydło podłogowe z ciepłą wodą w stosunku ok. 
1  dl  na  5  l  wody.  Stosować  dwa  wiadra.  Jedno   z 
roztworem  mydła  i  drugie  z  czystą  wodą  do  płukania 
zmywaka.

Przecierać  podłogę  wzdłuż  desek.  Przed  ponownym 
zanurzeniem  w  roztworze  mydła  wypłukać  zmywak  w 
czystej wodzie i zebrać rozpuszczony brud. Zmieniać wodę 
w drugim wiadrze w zależności od stopnia jej zabrudzenia. 
Zwracać  uwagę,  aby  po  wytarciu  na  podłodze  nie 
pozostawały krople wody.

Zwykłe  plamy  można  usuwać  wykręconą  szmatą 
namoczoną w roztworze mydła. Przetrzeć intensywnie 
zabrudzone  miejsce  i  pozostawić  do  wyschnięcia.  W 
razie potrzeby czynność powtórzyć.   

W  przypadku  silnego  zabrudzenia  lub  oznak  zużycia 
podłogi;  najpierw  przemyć  podłogę  Intensywnym 
Zmywaczem  (proporcje:  ok.  1  dl  na  5  l  wody.  Po 
wyschnięciu  podłogi  (ok.  4-8  godz.)  należy 
bezwzględnie  nanieść  pastę  pielęgnacyjną  lub  olej 
pielęgnacyjny.

GRUNTOWNE CZYSZCZENIE
Jeśli podłoga jest silnie zabrudzona, to należy ją gruntownie oczyścić  intensywnym zmywaczem do połóg w 
proporcji 100-150 ml zmywacza na 10 l wody. Również tu należy zawsze korzystać z dwóch wiader. Następnie  
przemyć podłogę mydłem podłogowym, które odnowi warstewkę ochronną. Intensywny zmywacz stosuje się do 
gruntownego czyszczenia wszelkich podłóg i powierzchni drewnianych przed gruntownym olejowaniem olejem 
Majster lub odświeżaniem Pastą pielęgnacyjną.  Intensywny zmywacz skutecznie  rozpuszcza brud, tłuszcz i  
stare resztki mydła z zewnętrznej powierzchni drewna.

USUWANIE PLAM
Uporczywe plamy usuwa się intensywnym zmywaczem lub odplamiaczem. Rozlać płyn na plamy i pozostawić 
na pewien czas.  Jeśli  trzeba – powtórzyć czynność.  W przypadku plam kwaśnych lub trudno zmywalnych 
lekko przetrzeć papierem ściernym o ziarnistości 400. Przeszlifowane miejsca ponownie pokryć naturalnym 
lub białym olejem pielęgnacyjnym, pastą pielęgnacyjną lub olejem koloryzująctm. 
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RENOWACJA
Jeśli  po  dłuższym  użytkowaniu  podłoga  zaczyna  matowieć  lub  szarzeć,  to  można  ją  odświeżyć  poprzez  
naniesienie  cienkiej  warstwy  pasty  pielęgnacyjnej  lub  oleju  pielęgnacyjnego.  Przedtem  należy  podłogę 
gruntownie  zmyć  intensywnym  zmywaczem i  pozostawić  na  kilka  godzin  do  wyschnięcia.  Dopiero  po 
całkowitym wyschnięciu  podłogi  można  nanosić  pastę  lub  olej  pielęgnacyjny.  Rozprowadzić  pastę  lub  olej 
pielęgnacyjny na  podłodze  i  zaraz  potem  wetrzeć  w  drewno  ręcznie  szmatką  lub  polerką  jednotarczową.  
Ewentualnie powtórzyć obróbkę.  Drewno musi  być nasycone olejem aż do uzyskania jedwabisto-matowego  
połysku. Olej nie może pozostawać na podłodze w postaci warstwy; dlatego po jego nałożeniu podłogę należy 
gruntownie wypolerować do sucha miękką szmatą bawełnianą lub białą wkładką polerską. 

Uwaga: Szmaty po olejowaniu należy spalić lub zamoczyć w wodzie 
– niebezpieczeństwo samozapalenia!

 

Po polerowaniu nie narażać podłogi na eksploatację przez kilka godzin, w razie potrzeby miejsca chodzenia 
wyłożyć  tekturą  falistą  falą  do  dołu.  Przez  okres  wewnętrznego  utwardzania  się  (ok.  48  godzin)  chronić 
podłogę i nie traktować na mokro.

Do przemycia  podłogi  na  mokro  w jednym wiadrze 
wymieszać  około100-150ml  zmywacza  w 5l  ciepłej 
wody.  Stosować  dwa  wiadra.  Jedno  z  roztworem 
zmywacza i drugie wiadro z czystą wodą do płukania 
zmywaka.

Przecierać podłogę zmywakiem wzdłuż desek. Przed 
ponownym  zanurzeniem  w  roztworze,  wypłukać 
zmywak w czystej wodzie. Zmieniać wodę w drugim 
wiadrze  w  zależności  od  stopnia  jej  zabrudzenia. 
Zwracać  uwagę,  aby  po  wytarciu  na  podłodze  nie 
pozostawały krople wody.
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Małe  plamy  można  usuwać  miejscowo  wykręconą 
szmatą namoczoną w roztworze zmywacza  z ciepła 
wodą. Następnie miejsce przemyte należy dodatkowo 
przemyć  mydłem  podłogowym  by  odbudować 
warstwę ochronną.

W przypadku silnego zabrudzenia lub oznak zużycia 
podłogi,  najpierw gruntownie przemyć Intensywnym 
Zmywaczem (proporcje: ok. 100-150ml na 5l wody). 
Po umyciu i wysuszeniu ( około 4-8 godz.)  należy
bezwzględnie  nanieść  pastę  pielęgnacyjną  lub  olej 
pielęgnacyjny.

W JAKI SPOSÓB ZAPOBIEGAĆ  POWSTWAWANIU  SZCZELIN  W  PODŁODZE

Parkiet/deska został/a dostarczany/a z wilgotnością 9 +/- 2% i tak też był/a układany/a. Ta 
wilgotność drewna odpowiada klimatowi pomieszczenia od 18oC do 22oC przy 45% do 60% 
względnej  wilgotności  powietrza.  Podłoga  drewniana  jest  w  zasadniczy  sposób  zależna  od 
panujących  warunków  klimatycznych.  Zakłócenie  równowagi  klimatu  pomieszczenia, 
szczególnie  poprzez  zmiany  względnej  wilgotności  powietrza,  wpływa   z  jednej  strony 
negatywnie, a jednocześnie pozytywnie na ułożone drewniane podłogi. Oznacza to, że w lecie 
przy względnej wilgotności powietrza 75% i temperaturze 20oC wilgotność drewna wyniesie 
14,5%, podczas, gdy w zimie, przy sztucznym ogrzewaniu pomieszczeń, względna wilgotność 
powietrza obniży  się  do 45% przy  tej  samej  temperaturze  20oC,  w  efekcie  da wilgotności 
drewna na poziomie 8,4%. Możliwe jest  również,  że w pomieszczeniach ogrzewanych,  bez 
względu, czy jest to ogrzewanie tradycyjne, czy podłogowe, wilgoć osiągnie tylko 34%, tak że 
wilgotność  drewna  wyniesie  wtedy  jedynie  6,8%.  W  takich  przypadkach  bezwzględnie 
dochodzi do powstania szczelin. Warstwy lakieru nie zapobiegają wymianie wilgoci pomiędzy 
drewnem, a powietrzem w pomieszczeniu, mogą ją jedynie nieco opóźnić.

Aby w pokoju o powierzchni  16  m  2   i  normalnej  wysokości,  z  uwzględnieniem   
normalnego umeblowania, utrzymać względna wilgotność powietrza w granicach od 45 
do 50% potrzebne jest w  ciągu 24 godzin 2 do 4 litrów wody. W dużym umeblowanym 
pomieszczeniu o 25 m  2   i 2,5 m wysokości zapotrzebowanie na wodę przy 20  o  C w ciągu   
doby  wynosi  6  litrów.  Wynika  z  tego,  że  nawilżanie  powietrza  znacznie  ogranicza 
wysychanie drewna.
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Utrzymywanie względniej wilgotności powietrza na stałym poziomie 45-55% jest godne 
polecenia, ponieważ ma następujące zalety:
• uniknięcie zbędnego i nadmiernego wysychania drewna,
• zminimalizowanie procesu powstawania szczelin,
• uniknięcie naprężeń skurczowych w warstwie kleju.

POZIOM WILGOTNOŚCI POWINNIŚMY SPRAWDZAĆ NA HIGROMETRZE I 
UTRZYMYWAC WŁAŚCIWĄ WILGOTNOŚĆ DZIĘKI NAWILŻACZOM.

„Podłogi parkietowe są piękne, często bardzo piękne. Drewno jest materiałem z dużą dozą  
elegancji. Jest ono materiałem żywym, ma więc swoistą osobowość. Podłoga drewniana  
bez  konserwacji-  to  tylko  krótkotrwała  przyjaźń - jest  bardzo  piękna na początku,  lecz  
szybko przemija. Aby uzyskać możliwie najwięcej zadowolenia z naszej podłogi drwnianej,  
musimy jej pomóc w zachowaniu swojego naturalnego wyglądu i pozwolić jej starzeć się  
w piękności.”

Zostałem/am poinformowany/na o warunkach użytkowania podłóg drewnianych i przyjmuję 
te warunki jako konieczne do utrzymania podłogi drewnianej w należytej kondycji.

Podpis ZAMAWIAJĄCEGO
…............................................
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