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Olejované dřevěné povrchy  
Obytné a komerční prostory 

Všeobecné informace

Tento produktový list obsahuje všechny návody na čištění a údržbu podlah, 
které jsou finálně naolejovány nebo povrchově upraveny oleji JUNCKERS ve 
výrobním závodě a nebo na stavbě. 

JUNCKERS parkety jsou z výrobního závodu již finálně upraveny produktem 
JUNCKERS Rustic Oil a nepotřebují tudíž bezprostředně po instalaci ošetření. 
Životnost olejované podlahy závisí do značné míry na řádném čištění a údržbě. Na 
silně frekventovaných plochách, kde se počítá se zvýšeným množstvím donesené 
vlhkosti, je doporučeno častější doolejování a objektově přizpůsobená péče. Čištění 
nebo údržba se na čerstvě naolejováných podlahách smí realizovat nejdříve za 10 dní 
od naolejování podlahy, aby bylo zajištěno optimální schnutí povrchové úpravy.

Čištění a údržba

Pravidelné čištění 

1. Prosím zvolte nejprve jednu ze dvou variant Čištění a údržby.  

2. Dřevěná podlaha povrchově upravena JUNCKERS oleji může být čištěna a 
ošetřena JUNCKERS Holzbodenseife (mýdlem) na podlahy natur/ bílá nebo 
použijte JUNCKERS Sylva Cleaner pro čištění, jako přídavek do vody na vytírání 
a poté JUNCKERS Rustic Top Oil na ošetření. 

3. Vysajte a/nebo setřete podlahu, abyste odstranili prach a písek z povrchu 
podlahy. Antistatická utěrka nebo dobře vyždímaný hadr se skvěle hodí k 
odstranění prachu. 

4. Ostraňte čmouhy a jiné nečistoty, které nejsou rozpustné ve vodě, pomocí trochy 
čistícího benzínu, který dáte na měkký hadr. 

5. Znečištěné podlahy vyčistíte jemným roztokem JUNCKERS Sylva Cleaner nebo 
mýdlovou vodou (JUNCKERS Holzbodenseife mýdlo na podlahy natur/ bílé). 
Použijte dobře vyždímaný hadr, rozprašovač a leštící stroj s rotujícím měkkým 
nástavcem nebo mycí a čistící stroj s rotujícím měkkým nástavcem. 

6. Silně znečištěné podlahy vyčistěte roztokem z vody a JUNCKERS Sylva 
Neutralizer. Poměr směsi je cca. 0,2 l JUNCKERS Sylva Neutralizer na cca. 10 l 
vody. Tento intenzivní čistící prostředek může být na extrémě znečištěných 
místech také použit neředěný. Takto použitý prostředek musí být následně 
neutralizován čistou vodou. Po použití prostředku JUNCKERS Sylva Neutralizer 
je nutné ve většině případů osvěžit základovou olejovou vrstvu.

Důležité: 

Pracujte při čištění pokud možno s malým množstvím vody. Vyždímejte dobře hadry a 
odstraňte přebytek vody okamžitě, abyste se vyhnuli poškození podlahy. Čerstvě 
naolejované podlahy v prvních 10-ti dnech nestírejte na vlhko.

Pravidlená údržba 

1. Vyčistěte řádně podlahu a setřete ji úplně dosucha. 

2. Pro péči je požíván produkt JUNCKERS Rustic Top Oil, tj. pečující olej na bázi 
vody, který se jednoduše nanese a mopem rozetře. Takto se aplikuje dle potřeby. 
Při prvotním ošetření by se měla péče realizovat dvakrát. Spotřeba se pohybuje 
okolo cca. 1 l na 60-80 m2. 

3. Nechte podlahu tak 30 minut schnout. Po 30 minutách je pochozí. Po 24 
hodinách je plně zatížitelná.

�  

+  
Junckers Industrier A/S  | Dánsko +45 56651895 | teknik@junckers.dk 
Junckers Parkett GmbH | SRN +49 (0)351 84387077 | info@junckers.de 
Junckers Parkett GmbH | ČR +420 603 504 799 | service.junckers@gmail.com 
www.junckers.com | www.junckers.de | www.ijunckers.cz

Návod na čištění a údržbu - Olejované dřevěné podlahy 
vydáno 01/2016 

+ /+1 3

mailto:teknik@junckers.dk
mailto:info@junckers.de
http://www.junckers.com
http://www.junckers.de
http://www.ijunckers.cz


Technické informace 

Návod na čištění a údržbu �

Upozornění: 

JUNCKERS Rustic Top Oil je k dispozici v provedení hedvábně matný a ultramatný. 
Prosím zvolte tedy vždy produkt, který je vhodný k vaší stávájící povrchové úpravě. 
Při použití JUNCKERS Holzbodenseife (podlahového mýdla) na čištění vytvoříte 
zároveň zpětně mastící pečující vrstvu a nevzniká potřeba použití pečujícího oleje.

Hloubkové čištění a osvěžení základového oleje 

1. Vyčištěte silně znečištěnou podlahu zeleným nebo černým padem, který je 
napuštěn roztokem JUNCKERS Sylva Neutralizer. Pracujte po etapách vždy na 
ploše cca. 2 m2 a odstraňujte přebytečnou vodu okamžitě. Stírejte následně 
čistou vodou.  

2. Pokud není výsledek uspokojující, měla by se podlaha přebrousit brusnou 
mřížkou zrnitosti 120 nebo jemnější, aby se odstranily nečistoty a škrábance. 
(Použijte jednokotoučovou brusku) Následně podlahu vysajte. 

3. Aplikujte slabou vrstvu JUNCKERS oleje (Rustic Oil nebo Rustic Solid 100 
odpovídající stávající základní ochraně). 1 litr stačí na zhruba 25-50 m2. 
Rozprostřete olej z mokrých, lesklých a nesajících míst na matná a sající místa. 
Odstraňte přebytečný olej během 30 minut suchým hadrem. 

4. Přepolišujte podlahu během 30 minut po nanesení JUNCKERS oleje Rustic nebo 
Rustic Solid 100, aby podlaha získala stejnoměrnou optiku. Použijte k tomu 
jednokotoučovou brusku s měkkým a suchým nástavcem nebo padem.  

5. Nechte podlahu 16 až 24 hodin schnout. 

U podlah povrchově upravených JUNCKERS Professional Hardwax Oil refresh 
(osvěžení) realizujte malým množstvím JUNCKERS Top wax. Tento produkt by měl 
být vleštěn jednokotoučovou bruskou. Podlahu čistěte jen produkty JUNCKERS Sylva 
Cleaner nebo Sylva Neutralizer. 

JUNCKERS Top Wax může být použit jako pečující přípravek a jako finální ošetření 
na všechny povrchy ošetřené JUNCKERS oleji. U starých podlah nejprve, jak je výše 
popsáno, je nutné povrch vyčistit (Sylva Cleaner, Neutralizer). Prosím nepoužívejte 
pak mýdlo a jiné vosky. Takto ošetřená podlaha hned získá ochranu póru a vysokou 
míru ochrany proti vlhkosti. Prosím vemte na vědomí, že při použití produktu Top Wax 
se může změnit stupeň lesku. 

Naolejovaná podlaha může být čištěna a ošetřena i lokálně. Škrábance, vyšlapaná 
místa a jiná poškození se dají lokálně osvěžit a u barevných olejů je možné je 
dotónovat. Přitom může dojít k lehké změně stupně lesku nebo barevnosti. 

Pro přelakování naolejovaných a barevně olejovaných podlah mějte na zřeteli 
Informační list "Vodní lak na oleji". Než změníte kombinaci základu nebo budete 
míchat barevné oleje, informujte se u servisního technika Junckers na možnosti a 
řešení. 

U podlah, které jsou ošetřeny pouze JUNCKERS Lauge (louh) natur/bílá, vezměte 
prosím na vědomí příslušný Produktový list.

Pro redukci kluznosti a jejího zachování případně potřeby kombinace výrobků v 
oblasti komerčních prostor, mějte na paměti jednotlivé Produktové listy a certifikáty. V 
jednotlivých případech se může postup údržby lišit od tohoto doporučení.

Tipy:  

Filcové podložky na židlích a stolech omezí vznik škrábanců při posouvání nábytku. 
Položte v místech s extrémní zátěží ochranné podložky stejně jako pod kolečkové 
židle. 

Velké čistící zóny u vchodů zamezí zanešení písku a vlhkosti a tím i poškození 
podlahy.  

Optimální prostorové klimatické podmínky jsou 20°C při relativní vlhkosti mezi 40 až 
65%. U suchého klimatu se doporučuje používat zvlhčovače vzduchu.  

Předání tohoto návodu na péči a údržbu uživateli by mělo být odpovídajícím 
způsobem potvrzeno. 

Včasné ohlášení poškození povrchu na silně namáhaných místech plochy uživatelem 
případně objednatelem zajistí platnost záruky.
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Prevence poškození 

Zakrytí čerstvě naolejovaných podlah fólií nebo jiným difuzi neumožňujícím 
materiálem poškozuje povrchovou úpravu a zamezuje optimálnímu schnutí oleje.  

Pozor: Lepící a reklamní pásky obsahují zpravidla lepidlo, které i při nízkých teplotách 
dobře drží. Při odstraňování těchto pásek a fólií může docházet k poškozování 
povrchové úpravy a nebo na povrchu zůstanou zbytky lepidla, které se jen těžko dají 
odstranit.  

Prosím dodržujte při aplikaci nové povrchové úpravy stejně tak jako při ošetřování a 
údržbě produktové listy a informační letáky přidané u jednotlivých nádob. 

Další technické informace          

Junckers Rustic Top Oil ošetřující olej na vodní bázi 

Junckers Top Wax ošetřující olejo-vosková směs 

Junckers Rustic Oil základový olej uretanový (tvrdý olej) 

Junckers Rustic Oil Colour základový barevný olej uretanový (tvrdý olej) 

Junckers Soul Collection Oil základový barevný olej uretanový (tvrdý olej) 

Junckers Rustic Solid 100 základový olej alkydový (tvrdý olej) 

Junckers Professional Hartwachsöl základová olejo-vosková směs 

Junckers Sylva Cleaner neutrální čistič 

Junckers Holzbodenseife Natur/Weiß mýdlo na čištění a péči přírodní/ bílé (zpětně 
mastící) 

Junckers Sylva Neutralizer intenzivní čistič 
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