
Dzięki procesowi lakierowania na powierzchni 

podłóg drewnianych znajduje się warstwa ochronna, 

zwiększająca odporność posadzki na wnikanie wody 

oraz jej ścieranie. Niezależnie jednak od rodzaju 

drewna oraz zastosowanego lakieru każda podłoga 

drewniana wymaga regularnego czyszczenia 

i pielęgnacji za pomocą dedykowanych środków do 

podłóg drewnianych. 

Lakierowane podłogi z drewna, które są 

odpowiednio zabezpieczone i utrzymywane przez 

użytkownika mogą dobrze wyglądać i służyć 

przez kilkanaście lat lub nawet dłużej. Wystarczy 

zastosować się do kilku prostych zasad, aby móc 

cieszyć się elegancką drewnianą podłogą przez 

bardzo długi czas.
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Ogólne zasady użytkowania podłóg z drewna
1. Należy pamiętać, że podłogi z drewna są produktem naturalnym 

i higroskopijnym, który zmienia swoje właściwości wraz z warunkami 
panującymi w otoczeniu. Najlepsze warunki zarówno dla podłóg drewnianych, 
jak i dla zdrowia człowieka panują w pomieszczeniach, w których jest około 
18-23°C, a powietrze ma wilgotność 40-65%.

2. Podłogi należy zabezpieczyć przed zabrudzeniami tj. piaskiem, błotem i wodą 
stosując wycieraczki i maty ochronne przy wejściu do pomieszczenia, piasek 
i kurz działają jak papier ścierny i powodują powstawanie rys i niszczenie 
lakieru.

3. Powierzchnię pod krzesłami na kółkach należy zabezpieczyć specjalnymi 
matami.

4. Wszelkie miejsca nacisku mebli na podłogę należy zabezpieczyć podkładami 
filcowymi. 

5. Wszelkie zabrudzenia czy zalania należy niezwłocznie usunąć. 

6. Niewskazane jest chodzenie w butach na wysokich obcasach (szpilkach). 

7. Powierzchnię uszkodzoną do warstwy surowego drewna należy odpowiednio 
zabezpieczyć, zwłaszcza przed kontaktem z płynami.

8. Ważne jest też, aby w pierwszych tygodniach po lakierowaniu, podłogi 
drewnianej nie przykrywać dywanami
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Środek do konserwacji podłóg 
lakierowanych w wersji półmat i połysk

 Przeznaczenie

Odświeża i pielęgnuje lakierowane podłogi z drewna. Tworzy na podłodze 
warstwę ochronną i wydłuża czas jej użytkowania. Niweluje niewielkie 
zarysowania i zmatowienia, chroni przed zabrudzeniami. Odświeża wygląd 
wcześniej użytkowanej podłogi.

 Kiedy stosujemy
1. Pierwsza konserwacji świeżo polakierowanej podłogi – ok. 14 dni od 

lakierownia.
2. Odświeżanie lakierowanej podłogi – minimum dwa razy w roku.

W zależności od zastosowanego lakieru oraz zamierzonego efektu końcowego wybieramy Środek 
w wersji połysk lub półmat.

 Sposób użycia

• Podłogę należy odkurzyć i wyczyścić za pomocą Środka do bieżącej pielęgnacji podłóg 
lakierowanych marki Domalux Professional, aby nie zakonserwować zanieczyszczeń. 

• Stare i silne zabrudzenia usunąć Środkiem gruntownie czyszczącym do podłóg lakierowanych 
Domalux Professional. Powierzchnia powinna być czysta, sucha, wolna od past, wosków, 
wcześniej używanych środków konserwujących i innych zanieczyszczeń.

• Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć butelkę a następnie za pomocą czystego mopa do podłóg 
drewnianych nałożyć cienką warstwę nierozcieńczonego środka do konserwacji. Należy unikać 
silnego przemoczenia podłoża.

• Czynność tę należy wykonywać dwukrotnie w odstępie 45 min. tak aby uniknąć zadeptania 
naniesionej powłoki (drugą warstwę nałożyć w kierunku prostopadłym do kierunku nakładania 
pierwszej warstwy – „na krzyż”).

• Powierzchnię przed użytkowaniem 
pozostawić na około 8 h.

• Konserwację należy powtarzać, co 
najmniej co 6 miesięcy. Pierwszą 
konserwację należy przeprowadzić 
po ok. 14 dniach od lakierowania.

Środek do bieżącej pielęgnacji podłóg 
lakierowanych

 Przeznaczenie

Środek do bieżącej pielęgnacji podłogi lakierowanej czyści usuwając 
z powierzchni zabrudzenia codziennej eksploatacji. 

 Kiedy stosujemy
1. Codzienne czyszczenie i pielęgnacja podłogi.

 Sposób użycia

• Podłogę należy odkurzyć, aby usunąć wszystkie zanieczyszczenia. 

• Tłuste plamy i silne zabrudzenia usunąć nierozcieńczonym Środkiem do 
gruntownego czyszczenia marki Domalux Professional. 

• 25 ml Środka do bieżącej pielęgnacji podłóg lakierowanych wlać do 5 l 
zimnej wody.

• Dobrze wyciśniętym mopem do podłóg drewnianych umyć podłogę 
i pozostawić do wyschnięcia. Należy unikać silnego przemoczenia podłoża.

Środek do gruntownego czyszczenia 
podłóg lakierowanych

 Przeznaczenie

Środek do gruntownego czyszczenia podłóg lakierowanych oraz 
usuwania z nich starych powłok konserwujących i pielęgnujących. 
Przeznaczony do usuwania silnych zabrudzeń.

 Kiedy stosujemy
1. Usuwanie silnych zabrudzeń.
2. Usuwanie starych powłok konserwujących i pielęgnujących.

 Sposób użycia

• Podłogę należy odkurzyć, aby usunąć wszystkie zanieczyszczenia. 

• Rozcieńczony środek w proporcji 150 g na 5 l zimnej wody nanosić na podłogę przy 
pomocy wyciśniętego mopa (na nieduże powierzchnie na ok. 4 m2). Należy unikać 
silnego przemoczenia podłoża. Rozpuszczone i wyszorowane zabrudzenia nie mogą 
wyschnąć na powierzchni. Czynność powtarzać do pełnego wyczyszczenia podłogi.

• Wyczyszczoną podłogę należy umyć czystą wodą mopem do podłóg drewnianych 
i pozostawić do wyschnięcia.

• W celu zapewnienia ochrony oczyszczoną podłogę należy zabezpieczyć Środkiem 
do konserwacji podłóg lakierowanych w wersji połysk lub półmat marki Domalux 
Professional.
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