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Zakres 
stosowania 
 

Mydło do Pielęgnacji Podłóg Olejowanych Domalux Professional z dodatkiem naturalnych 
wosków i olejów to specjalistyczny środek do zastosowania wewnątrz pomieszczeń . 

Stosuje się go w celu ochrony, bieżącej pielęgnacji i konserwacji wcześniej zaolejowanych 
parkietów i desek podłogowych, mebli, schodów i drzwi z nowego lub starego drewna. 

Główne zalety 
produktu 

 Ochrona podłóg pokrytych olejem.  

 Wysoka wydajność 

 Czyści i pielęgnuje nie pozostawiając smug 

 Doskonale usuwa zanieczyszczenia 

 Nadaje podłodze świeży wygląd 

 

Wydajność do 40 m2/l rozcieńczonego wyrobu 
 

Sposób 
nanoszenia 

mop płaski z mikrofibry 

Zawartość LZO 
Nie dotyczy 
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Mydło do pielęgnacji  
podłóg olejowanych
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Przygotowanie podłoża Podłoże powinno być całkowicie utwardzone. Do gruntownego 

oczyszczenia użyć Zmywacza do Podłóg Olejowanych marki Domalux 
Professional. 
W przypadku pielęgnacji podłogi pokrytej wcześniej innym olejem niż 
produkt marki Domalux Professional należy skontrolować oddziaływanie 
produktu na powierzchnię. Produktu nie należy stosować na podłoża 
pokryte innymi środkami niż oleje 

Nakładanie  Przed użyciem wyrób należy rozcieńczyć w proporcji 1:40 (125 ml 
produktu na 5 litrów wody). Następnie produkt należy dokładnie 
wymieszać.  
Roztwór należy nanosić przy pomocy płaskiego mopa z mikrofibry. Jeżeli 
to możliwe zmywanie powierzchni należy przeprowadzać wzdłuż usłojenia 
drewna. Po aplikacji mopa należy wypłukać w czystej wodzie. 
Nie stosuj nadmiernej ilości środka, by nie doprowadzić do uszkodzenia 
drewna, a rozlany preparat natychmiast usuń przy pomocy mopa. 
 

Warunki aplikacji Podczas nakładania i wysychania wyrobu temperatura podłoża i otoczenia 
musi wynosić przynajmniej 15°C a wilgotność względna powietrza 
powinna wynosić poniżej 65% 
 

Data ważności i warunki 
przechowywania 

12 miesiący od daty produkcji w oryginalnym i nieotwieranym opakowaniu. 
Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych, w chłodnych i 
suchych pomieszczeniach w temp. poniżej 25C. 
 

Użytkowanie  W celu trwałej i skutecznej ochrony pokryte olejem powierzchnie powinny 
być raz w tygodniu prawidłowo pielęgnowane. 
 

Rozcieńczalnik Woda 

Wskazówki BHP i Ppoż. 
Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. 
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na 
stronie www.domaluxprofessional.pl 

Opakowania handlowe 1 L; 

 

Parametry techniczne Norma/Wytyczne Wartość 

Ilość warstw   

Nanoszenie kolejnej warstwy po ok. [h]   

Schnięcie w temp. 20C, [h]   

Gęstość w 20±0,5C, [g/cm3]   


