
PORADNIK  LAKIEROWANIA DREWNIANEJ PODŁOGI

P I Ę K N O  T W O J E G O  D O M U



„Domalux to najbardziej znany i najczęściej kupowany lakier parkietowy 

w Polsce”. Towarzyszy Parkieciarzom od ponad 20 lat dostarczając lakiery o 

najwyższej odporności mechanicznej. Domalux to synonim najwyższej twardości,  

a także wysoki komfort użytkowania i długotrwały efekt dekoracyjny.

 W celu utrzymania najwyższej jakości produktów, lakiery Domalux poddawane są 

ciągłym testom i badaniom, których wyniki muszą być zgodne z rygorystycznymi 

standardami firmy. Gwarancja najwyższej jakości i odporności jest dla nas 

najważniejszą kwestia. Wszystkie produkty poddawane są również testom 

aplikacyjnym przeprowadzanym w Akademii Technik Malarskich. Lakiery badane 

są pod względem właściwości, rodzajów zastosowań oraz systemów aplikacji.

... HISTORIA MARKI dOMALUX

DREWNIANA PODŁOGA. . . 1991-1997 rok pierwszy jednoskładnikowy lakier do parkietów marki Domalux zostaje 
wprowadzony na rynek. W ciągu pięciu lat odniósł olbrzymi sukces, podbił rynek i stał się 
najpopularniejszym lakierem w Polsce.  Przez długi czas nazywał się lakierem o wysokiej 
odporności na zarysowania – następnie jego nazwa zmieniła się na Classic a później 
Classic Silver.

1998-2000 Wraz z dynamicznym rozwojem firmy, w kolejnych latach do sprzedaży 
trafiały nowe profesjonalne produkty z logo Domalux – Capon, Nitrolak, Alkilak – lakiery 
Polifarbu Cieszyn i Polifarbu Wrocław, cieszące się dużym uznaniem klientów.

2000-2002 W kolejnych latach oferta marki Domalux stale się rozwija o nowe produkty 
w skład, której wchodzą nowe lakiery m.in. Domalux Boazeria dzisiejszy Domalux 
Bezzapachowy, czy Domlaux Aqua dzisiejszy Domalux Szybkoschnący.
  
W 2003 roku, dzięki prowadzeniu ciągłych prac nad ulepszaniem formuły lakierów, 
portfolio marki Domalux wzbogacone zostało o kolejne produkty – profesjonalny lakier 
poliuretanowy Domalux Super oraz alkidowo-uretanowany Domalux Bezpodkładowy. 
Wprowadzenie obu lakierów na rynek sprawiło, że preparaty Domalux coraz częściej 
były stosowane do zabezpieczania podłóg drewnianych w obiektach sportowych oraz 
parkietów w obiektach mieszkalnych.

2004-2006 Następnie do oferty lakierów zewnętrznych dołącza Domalux Jachtowy 
zapewniając zabezpieczenie drewna mającego okresowy kontakt z wodą.
To kolejny etap w rozwoju produktów marki Domalux . Do oferowanych dotychczas 
lakierów bezbarwnych dołączyły wodorozcieńczalne lakiery Domalux Szybkoschnący oraz 
Domalux Bezzapachowy. Oba te produkty można barwić w komputerowym mieszalniku 
farb i lakierów Dekoral Color System na jeden z 55 atrakcyjnych kolorów. 

2008 Dodatkowo ekologiczny Domalux Bezzapachowy przeznaczony do lakierowania 
mebli i zabawek dla dzieci uzyskał atest hipoalergiczności oraz został wyróżniony 
Certyfikatem Zgodności z przepisami Unii Europejskiej „Bezpieczeństwo Zabawek” 
(PN-EN 71-3). 

2009-2011 dostosowanie receptur produktów do wymogów LZO 2010 lakier Domalux 
Classic zostaje zamieniony przez Domalux Classic Silver a Domalux Super przez Domalux 
Super Gold.

2014 wprowadzony zostaje Domalux Extra Hard- nowoczesny 100% poliuretanowy 
lakier jednoskładnikowy o bardzo wysokiej odporności mechanicznej.20
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RODZAJE DREWNA I JEGO WŁAŚCIWOŚCI

Urządzenie mieszkania zazwyczaj zaczynamy od wyboru podłogi, która powinna być nie tylko 

atrakcyjna wizualnie, ale również trwała, odporna na uszkodzenia i łatwa w utrzymaniu. 

Rodzaj zastosowanego drewna ma wpływ nie tylko na wygląd podłogi, ale także decyduje 

o jej twardości. Decydując się na określony gatunek drewna, należy wziąć pod uwagę, w 

jakich warunkach i z jakim natężeniem będzie eksploatowana posadzka. Do miejsc częściej 

używanych, lepiej wybrać twardsze drewno, które będzie bardziej odporne na uszkodzenia i 

wgniecenia. Z kolei do sypialni można wybrać delikatniejsze i subtelniejsze gatunki.

Twardość określana jest współczynnikiem Brinella. 
Im drewno twardsze tym współczynnik jest wyższy. 

DREWNIANA PODŁOGA. . .
...OD CZEGO ZACZĄĆ

GATUNEK DREWNA WSPÓŁCZYNNIK BRINELLA
SOSNA
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NAJPOPULARNIEJSZE ROdZAJE dREWNA

DREWNO EUROPEJSKIE

DREWNO EGZOTYCZNE

Podłogi wykonane z litego drewna są produktem higroskopijnym i reagują na zmieniające się 

warunki otoczenia. Drewno w naturalny sposób pobiera wodę z otoczenia i rozszerza się, gdy 

wilgotność powietrza w pomieszczeniu rośnie. Natomiast, gdy wilgotność powietrza maleje, 

drewno kurczy się i oddaje wodę. Dlatego tak ważne jest zapewnienie optymalnego poziomu 

wilgotności w użytkowanych pomieszczeniach.

DĄB JESION BUK SOSNA

MERBAU JOTOBA TEAK DOUSSIE

P I Ę K N O  T W O J E G O  D O M U



Najpopularniejsze rodzaje podłóg drewnianych montowanych w mieszkaniach, domach 
oraz w obiektach użyteczności publicznej:

RODZAJE UŁOŻENIA

Parkiet – to tradycyjna posadzka wykonywana 
z różnych gatunków drewna z drzew liściastych 
(m.in. dębu, jesionu, klonu, buku, wiązu, 
brzozy, jaworu), iglastych (np. sosny i świerku) 
oraz egzotycznych. Klepki wykonane są z 
niewielkich deszczułek litego drewna, których 
wymiary zazwyczaj wynoszą: od 200 do 450 
mm (długość), 30-100 mm (szerokość) i 13-22 
mm (grubość). Deszczułki łączone są ze sobą na 
wpust i pióro i układane w różne wzory m.in. 
jodełka, szachownica i cegiełka. Odpowiednio 
pielęgnowana i czyszczona podłoga wyłożona 
parkietem jest bardzo trwała, a z uwagi na 
grubość posadzki, w razie konieczności można 
ją wielokrotnie odnawiać.

Mozaika – to obok parkietu najpopularniejszy 
typ wykończenia drewnianej podłogi, 
wykonanej z niewielkich listewek (tzw. lameli) 
o grubości 8-14 mm. W przeciwieństwie do 
tradycyjnego parkietu, elementy mozaiki mają 
gładkie krawędzie bez wpustu i pióra, a wzory 
mozaiki układa się automatycznie w fabryce. 
Dzięki takiemu zabiegowi nie ma potrzeby 
komponowania deseni podłogi z drobnych 
elementów. Lamele połączone specjalną siatką 
tworzą kwadratowe lub prostokątne segmenty 
i są gotowe do zamontowania. 

PARKIET

MOZAIKA

DREWNIANA PODŁOGA. . .

Panele drewniane – to dwu- lub trójwarstwowy 
parkiet naturalny w postaci gotowych 
elementów o kształcie deski. Elementy paneli 
klejone są z kilku warstw drewna: warstwy 
drewna szlachetnego (o grubości ok. 2,2-3,6 
mm),  poprzecznie ułożonych drewnianych 
deszczułek (najczęściej wykonanych z drzewa 
iglastego) , spodniej warstwy tzw. łuszczki.
Panele dostarczane są w formie gotowej do 
montażu bez powłok zabezpieczających lub 
mogą być odpowiednio zabezpieczone już na 
etapie produkcji. 

Deski – podłogi z desek (tzw. dyli) wykonuje się 
głównie z drewna sosnowego, świerkowego 
oraz coraz częściej z różnych gatunków drewna 
egzotycznego oraz bambusa. Deski z litego 
drewna produkowane są w różnej grubości (9-
35 mm), szerokości (15-200 mm) oraz długości 
(od 200 mm do nawet 5000 mm). Modne w 
ostatnich sezonach długie deski układane są 
niesymetrycznie we wzór okrętowy.

PANELE DREWNIANE

DESKI

P I Ę K N O  T W O J E G O  D O M U



DREWNIANA PODŁOGA. . .
...ZAPROJEKTUJ SWOJE WNĘTRZE

Oprócz wspomnianych już estetycznych i funkcjonalnych cech podłóg drewnianych warto poznać 

kilka prostych zasad, które sprawią, że podłoga stanie się jednym z elementów budujących 

nastrój pomieszczeń. Decydując się na montaż drewnianej podłogi warto wziąć pod uwagę:

1.  Wielkość i nasłonecznienie pomieszczenia. 
Do małych pokoi najlepiej wybrać podłogę jasną, która optycznie powiększy i rozświetli 

przestrzeń. Z kolei podłoga w ciemnych kolorach zmniejszy i ociepli przestronne i wysokie 

wnętrza.

 

2. Rodzaj ułożenia.

Duże elementy (np. deski lub duże klepki) wizualnie pomniejszają pomieszczenie, a 

drobniejsze (np. mozaika i bruk drewniany, parkiet małego formatu) powiększają i dodają 

wrażenia lekkości. Istotny jest także wzór i kierunek ułożenia elementów drewnianej 

posadzki. Parkiet o wzorze cegiełki lub jodełki położony wzdłuż dłuższej ściany podkreśli 

długość pomieszczenia, natomiast deski lub klepki ułożone w poprzek znacznie je poszerzą.

3. W standardowych pomieszczeniach najefektowniej prezentują się deski o 

największych wymiarach, czyli szerokości 160-185 mm i długości 1000-2500 mm. Jednak z 

uwagi na cenę najczęściej wybierane są produkty o szerokości 120-140 mm i długości 800-

2000 mm.

4. Ważne jest, by drewno o zimnych odcieniach montować w pomieszczeniach 

słonecznych, w których będzie dobrze wyglądać z jasnymi meblami oraz wyrazistymi 

dodatkami. Natomiast z przestrzenią ciemnych i niskich pomieszczeń lepiej komponują się 

tonacje jasne oraz parkiet lub deski w cieplejszych odcieniach (np. wykonane z klonu czy 

buku).

5.  Warto też zwrócić uwagę na kształt i wyrazistość usłojenia. Regularne wzory pozwolą 

wyeksponować piękno minimalistycznie wyposażonego pomieszczenia, a bardziej 

skomplikowane słoje mogą lepiej pasować do wnętrz urządzonych w rustykalnym stylu.

W zależności od tego czy decydujemy się na nową podłogę czy renowację zakres prac się różni, 

szczególnie w początkowej fazie.

NOWA PODŁOGA A RENOWACJA – CO CIĘ CZEKA!

NOWA PODŁOGA

2-5 tygodni
Ułożenie nowej podłogi + przerwa przezna-
czona na dostosowanie się drewnianej podłogi 
do warunków panujących w pomieszczeniach 
(temperatura, wilgotność równoważna)

RENOWACJA

SZLIFOWANIE ZGRUBNE I WYKOŃCZENIOWE  DREWNA, 
ZE SZPACHLOWANIEM POSADZKI POMIĘDZY SZLIFAMI.

NANIESIENIE LAKIERU PODKŁADOWEGO

NANIESIENIE JEDNEJ LUB DWÓCH WARSTW LAKIERU NAWIERZCHNIOWEGO (w zależności 
od typu produktu i systemu aplikacji)

MATOWIENIE MIĘDZYWARSTOWOWE POWŁOKI LAKIERNICZEJ (zdj.)

NANIESIENIE FINALNEJ WARSTWY LAKIERU

Delikatne użytkowanie 24h od lakierowania możliwość wejścia na posadzkę

Całkowite utwardzenie powłoki ok 7 dni od lakierowania możliwość wnoszenia mebli
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Czas potrzebny na przeprowadzenie wszystkich operacji 

związanych z renowacją lub wykonczeniem nowej 

podłogi zależy od jakości ułożenia nowej posadzki, 

stopnia zniszczenia starej posadzki, oraz zastosowanych 

systemów lakierniczych.

MATOWIENIE MIĘDZYWARSTWOWE

P I Ę K N O  T W O J E G O  D O M U

Ocena stanu posadzki w celu weryfikacji prac 
koniecznych do osiągnięcia założonego przez 
inwestora efektu końcowego (rodzaje prac: re-
nowacja, remont, rewitalizacja, rekonstrukcja).



WybóR fAcHOWcA

PARKIECIARZ CERTYFIKOWANY

Na stronie www.parkieciarzdomalux.pl znajdziecie Państwo parkieciarzy certyfikowanych przez 

Akademię Technik Malarskich. Polecani parkieciarze przeszkoleni są z zakresu stosowania lakierów 

Domalux i gwarantują wysoką, jakość wykonania.

W specjalistycznym centrum szkoleniowo-doradczym  organizowane są zajęcia dla właścicieli i 

pracowników firm związanych z branżą budowlaną. Wykonawcy podczas wielu praktycznych i 

teoretycznych szkoleń ATM, doskonalą niezbędne w zawodzie umiejętności, zgłębiają najnowsze 

trendy, a także poznają aktualną ofertę rynkową. Uczestnictwo w specjalnie opracowanych 

zajęciach potwierdzane jest uznawanym w branży certyfikatem Akademii Dekoral Professional.

www.parkieciarzdomalux.pl

DREWNIANA PODŁOGA. . .

CERTYFIKOWANY PARKIECIARZ DOMALUX

JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY LAKIER?

Decydującym czynnikiem, który określa typ i rodzaj lakieru, którym najlepiej zabezpieczyć 

drewnianą podłogę, jest intensywność i sposób eksploatowania posadzki.

Przed zakupem lakieru należy wiedzieć, jaką rolę pełni pomieszczenie, w którym będzie 

lakierowana posadzka oraz oszacować, jak duże jest w nim natężenie ruchu. Od tych dwóch 

czynników bezpośrednio zależy, jaki rodzaj lakieru do podłóg najlepiej zastosować.

P I Ę K N O  T W O J E G O  D O M U

Podłogi z drewna

elementy drewniane, 

meble, boazeria,

drzwi
Rodzaj
pomieszczenia

Lakiery 
poliuretanowe

Lakiery 
bezpodkładowe
Alkidowo-
uretanowane

Lakiery 
wodne 
Akrylowo-
poliuretanowe

Bardzo dużeNatężenie ruchu Duże Średnie

Domalux 
Extra Hard

Domalux 
Classic Silver

Domalux
Bezpodkładowy

Domalux 
Szybkoschnący

schody, salon, 
przedpokój, jadalnia, 

pomieszczenia 
użyteczności 
publicznej, 

podłogi sportowe

salon, przedpokój, 
jadalnia, 

pomieszczenia 
użyteczności 
publicznej, 

podłogi sportowe

Domalux 
Bezzapachowy

sypialnia, 
pokój dziecięcy, 

gabinet

Domalux 
Extra Hard

Domalux 
Classic Silver 

Domalux
Bezpodkładowy

Domalux 
Szybkoschnący



CL ASSIC S ILvER
LAKIER POLIURETANOWy
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Zalety
 15 lat odporności - dotyczy ochrony drewna twardego 
(np. dąb, buk) w pomieszczeniach mieszkalnych, 
przy prawidłowej konserwacji i użytkowaniu

 wysoka odporność na ścieranie i zarysowania

 najwyższa odporność eksploatacyjna

Opakowania: 1 L, 5 L

wydajność przy 
jednej warstwie: 
10 m2/L

ilość warstw:  
parkiet 3 
boazeria 2

czas schnięcia: 
12 godz.

sposób nanoszenia:  
szpachla parkieciarska, 
wałek, pędzel

• podłogi z drewna egzotycznego,
• podłogi drewniane, 
• parkiety, 

• deski, 
• mozaika, schody, boazerie, 
• meble

Klasyczna elegancja, legendarna odporność

Lakier poliuretanowy o najwyższej odporności eksploatacyjnej, odporny na 
ścieranie, uderzenia i zarysowania.  
Polecany do mieszkań i obiektów użyteczności publicznej.

półmat połysk
Lakier w wersji połysk:
• spełnia normę DIN v 18032-2 dla podłóg sportowych

• idealny do drewna egzotycznego

W przypadku stosowania lakieru w wersji półmatowej dwie pierwsze warstwy 
zaleca się wykonać Domalux Classic Silver w wersji połysk

Poliuretanowe wodorozcieńczalne bezpodkładowe

Classic Silver



EXTR A HARD
LAKIER POLIURETANOWy
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Zalety
 wysoka odporność na ścieranie i zarysowania

 nie powoduje żółknięcia ścian

 szybkie schnięcie i 2-warstwowa aplikacja, 
skracają czas realizacji prac

Opakowania: 1 L, 5 L

• podłogi drewniane, 
• parkiety, 
• deski, 

• mozaika, schody, boazerie, 
• meble

Ekstremalne zabezpieczenie bez poślizgu 

Lakier pLakier 100% poliuretanowy jednoskładnikowy do wyjątkowo 
intensywnie używanych podłóg. Stosowany zarówno w pomieszczeniach 
mieszkalnych jak i obiektach użyteczności publicznej. 

półmat połysk
Zawarta w lakierze formuła STRONG PROTECTION zapewnia ekstremalną 

trwałość powierzchni.

Spełnia normę PN-EN 14904 w zakresie odporności na ścieranie 

oraz właściwości Cfl (trudnozapalny) s1 w zakresie reakcji na ogień PN-EN 13501-1+A1:2010 
Antypoślizgowy w wersji połysk zgodnie z PN-EN 14 904 oraz DIN V 18032-2

Poliuretanowe wodorozcieńczalne bezpodkładowe

wydajność przy 
jednej warstwie: 
5-10 m2/L

ilość warstw:  
parkiet 3 
boazeria 2

czas schnięcia: 
6-12 godz.

sposób nanoszenia:  
szpachla parkieciarska, 
wałek, pędzel

Extra Hard



ZA
ST

O
SO

W
A

N
IE

Zalety
 zapobiega ciemnieniu drewna

 zmniejsza zużycie lakierów nawierzchniowych

 uwypukla strukturę drewna

Opakowania: 0,5 L, 1 L, 5 L, 10 L

wydajność przy 
jednej warstwie: 
10 m2/L

ilość warstw:  
1-2

czas schnięcia: 
4 godz.

sposób nanoszenia:  
szpachla parkieciarska, 
wałek, pędzel

• podłogi drewniane, 
• parkiety, 

Lakier podkładowy

Domalux Capon Extra podkład wiążący nitro modyfikowany 
stosuje się, aby uniknąć ciemnienia drewna pod wpływem 
poliuretanowych lakierów nawierzchniowych. 

bezbarwny
Zastosowanie z produktami Domalux Classic Silver, Domalux Extra Hard

Poliuretanowe wodorozcieńczalne bezpodkładowe

Capon Extra
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Zalety
 trwale uzupełnia szczeliny w drewnie

 szybkoschnący

 łatwy w aplikacji

Opakowania: 1 L, 5 L, 10 L

• na wszystkich powierzchniach drewnianych 
i drewnopochodnych

Wypełniacz do szczelin

Preparat pozwala zniwelować w drewnie niewielkie niedoskonałości, ubytki, 
rysy, uszkodzenia oraz wypełnić szczeliny o maksymalnej szerokości do 2 mm. 

Domalux Capon Szpachla jest bardzo trwały, łatwy w nanoszeniu i 
pozwala szybko uzyskać idealnie gładką powierzchnię podłogi. 

Zastosowanie z produktami Domalux Classic Silver, Domalux Extra Hard

Sposób przygotowania: szpachlę mieszamy z pyłem drzewnym pozostałym po 
szlifowaniu podłogi. Powstałą masę nakładamy za pomocą szpachli parkieciarskiej.

Poliuretanowe wodorozcieńczalne bezpodkładowe

wydajność przy 
jednej warstwie: 
10 m2/L

rozcieńczalnik:  
NITROL

czas schnięcia: 
3 godz.

sposób nanoszenia:  
szpachla parkieciarska,

Capon Szpachla
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Zalety
 łatwy w aplikacji, polecany do 
samodzielnego stosowania

 twarda, odporna na ścieranie 
i zarysowania powłoka lakierowa

 hipoalergiczny o nieuciążliwym zapachu

Opakowania: 0,8 L; 5 L

wydajność przy 
jednej warstwie: 
10-12 m2/L

ilość warstw:  
parkiet 3 
boazeria 2

czas schnięcia: 
16 godz.

sposób nanoszenia:  
wałek, pędzel,
natrysk

• podłogi z desek, 
• podłogi z korka, 
• mozaiki, 

• parkiety, 
• meble, 
• boazeria

Ekologia w szybkim wykonaniu

Polecany do stosowania w szpitalach, żłobkach, przedszkolach, 
szkołach i pomieszczeniach mieszkalnych.

półmat połysk
Zastosowana nanotechnologia zapewnia wyższą odporność mechaniczną i 
trwałość powłoki lakierowej oraz dłuższy czas użytkowania. 

Nie wymaga stosowania podkładu

Poliuretanowe wodorozcieńczalne bezpodkładowe

Szybkoschnący
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Zalety
 szybkoschnący - gotowe w 1 dzień

 podkreśla naturalny kolor drewna

 bezpieczeństwo dla zdrowia dzieci: 
hipoalergiczny, posiada Certyfikat Zgodności 
z przepisami Unii Europejskiej „Bezpieczeństwo 
Zabawek” (PN-EN 71-3:1998)

Opakowania: 1 L, 5 L

• boazerie,
• meble,
• zabawki

Bezpiecznie i kolorowo

Ekologiczny lakier akrylowy wykonany z bezpiecznych dla zdrowia surowców. 
Lakier szczególnie polecany jest do malowania drewna w szpitalach, 
żłobkach, przedszkolach, szkołach i pomieszczeniach mieszkalnych.

półmat połysk

55 kolorów dostępne 
w pojemności 1 L w  

Poliuretanowe wodorozcieńczalne bezpodkładowe

wydajność przy 
jednej warstwie: 
10 m2/L

ilość warstw:  
2

czas schnięcia: 
6 godz.

sposób nanoszenia:  
wałek, pędzel, 
natrysk
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Zalety
 2w1 lakier i podkład

 proste i łatwe malowanie 

 wysoka estetyka finalnej powłoki

Opakowania: 0,5 L,1 L, 5 L

ilość warstw:  
parkiet 3 
boazeria 2

czas schnięcia: 
16 godz.

sposób nanoszenia:  
wałek, pędzel

• podłogi z desek, 
• podogi z korka, 
• mozaiki, 

• parkiety, 
• meble, 
• boazerie

Zrób to sam

Lakier ftalowy uretanowany przeznaczony do malowania 
ochronnego i dekoracyjnego różnych gatunków drewna. 
Zapewnia wysoką estetykę powłoki lakierowej.

półmat połysk
Polecany jest do malowania parkietów i podłóg z desek w pomieszczeniach mieszkalnych 
oraz obiektach użyteczności publicznej o małym natężeniu ruchu.

Poliuretanowe wodorozcieńczalne bezpodkładowe

Bezpodkładowy

wydajność przy 
jednej warstwie: 
10-12 m2/L

Ważnym aspektem podczas lakierowania powierzchni drewnianych jest właściwy dobór 

narzędzi malarskich. Prawidłowe ich zastosowanie zapewni otrzymanie estetycznie 

wyglądających i trwałych przez lata powłok lakierowych. Nasza wiedza, uzyskana podczas 

przeprowadzania licznych testów aplikacyjnych, pozwoliła na wyodrębnienie najlepszych 

narzędzi, odpowiadających technicznym wymaganiom produktowym oferowanym w marce 

Domalux.

Podczas prowadzenia prac lakierniczych narzędzia najlepiej wykorzystywać jednorazowo, 

tylko do jednej inwestycji. Powodem jest trudność w dokładnym wymyciu resztek lakieru. 

Jeżeli jednak ten sam wałek będzie stosowany do malowania warstwy finalnej należy go 

przechowywać w rozpuszczalniku odpowiednim dla danego typu lakieru.

narzęDziaProDukt
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Classic Silver

Extra Hard

Capon Szpachla

Capon Extra

Bepodkładowy

Szybkoschnący

Bezzapachowy

wałek
WElur

wałek 
Mohair

wałek 
Microstar

wałek 
Microfibre

pędzel 
oVAl

wałek 
NyloN

pędzel
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Narzędzia:
*** bardzo dobre
  ** dobre
     * dopuszczalne

NARZĘDZIA
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DREWNIANA PODŁOGA. . .
KONSERWAcJA

KONSERWACJA I PIELĘGNACJA

Niezależnie jednak od rodzaju drewna oraz zastosowanego lakieru każda podłoga drewniana 

wymaga regularnego czyszczenia i pielęgnacji za pomocą dedykowanych środków chemii 

podłogowej.

Konserwację podłogi wykonuje się zazwyczaj przed oddaniem pomieszczenia do eksploatacji. 

Powierzchnię należy w pierwszej kolejności gruntownie oczyścić na sucho, a dopiero później 

stosować, zgodnie z zaleceniami, środki do pielęgnacji podłóg lakierowanych. Konserwację należy 

wykonać nierozcieńczonym płynem po całkowitym utwardzeniu powłoki lakierowej, czyli zazwyczaj 

po około 8-10 dniach od zakończenia lakierowania. Ważne jest, aby świeżo lakierowanych podłóg 

nie używać już pierwszego dnia, a przez kolejny tydzień czyścić podłogi bardzo ostrożnie i tylko na 

sucho.

Po przeprowadzeniu pierwszej konserwacji podłoga może być oddana do użytku. Wymaga ona 

jednak regularnej pielęgnacji, polegającej na odkurzaniu oraz myciu podłogi wodą z dodatkiem 

środka do pielęgnacji podłóg.

Do dokładnego usuwania z podłogi ziaren piasku oraz drobnych zanieczyszczeń najlepiej stosować 

odkurzacz ze specjalną końcówką do sprzątania parkietów, wykonaną z miękkiego włosia. Podczas 

codziennego sprzątania na sucho można używać mopa z miękką końcówką przeznaczoną do 

zbierania kurzu.

OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA PODŁÓG Z DREWNA

» Zalecany poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniach: 40-60 %

» Zalecana temperatura powietrza w pomieszczeniach: 18-23 oC.

» Podłogi należy zabezpieczyć przed zabrudzeniami tj. piaskiem, błotem 

     i wodą, stosując maty ochronne przy wejściu do pomieszczenia. 

» Wszelkie zabrudzenia czy zalania należy niezwłocznie usunąć.

» Niewskazane jest chodzenie w butach na wysokich obcasach.

» Powierzchnię pod krzesłami na kółkach należy zabezpieczyć 

     specjalnymi matami.

» Wszelkie miejsca nacisku mebli na podłogę należy zabezpieczyć 

     podkładami filcowymi.

» Konserwację podłogi przeprowadzamy po ok. 8 -10 dniach 

     od lakierowania (w tym czasie następuje całkowite utwardznie 

     powłoki lakierowej). Przed konserwacją gruntownie czyścimy 

     powierzchnię (nie wolno zakonserwować brudu). Do konserwacji

     należy stosować środki do pielęgnacji podłóg lakierowanych.

» Na bieżąco utrzymujemy czystość podłogi poprzez regularne 

     zamiatanie i odkurzanie.

» Podłogę czyścimy wyłącznie środkami do pielęgnacji podłóg 

     lakierowanych zgodnie z ich instrukcją.

» Powierzchnię uszkodzoną do warstwy surowego drewna należy 

     odpowiednio zabezpieczyć, nie wolno dopuścić do kontaktu wody 

     z uszkodzoną powierzchnią.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Infolinią tel. 801 11 33 11

P I Ę K N O  T W O J E G O  D O M U



PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 8, 51-416 Wrocław
serwis.klienta@ppg.com , numer infolinii: 801 11 33 11
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