
OCHRANA PODLAHY 
Doporučený postup péče a údržby pro 
dřevěné podlahy, parkety, pvc, vinyl a 
linoleum

Obecné informace

Labelling space

LiKOR s r.o.
Mírové náměstí 1585 | 263 01 Dobříš | tel.: +420 318 533 013 | 602 496 060
e-mail: podlahove.studio@likor.cz 

Radlická ulice 3314/71  | 150 00  Praha | tel.: +420 721 658 223
e-mail: dum.podlah@likor.cz 

Web: www.likor.cz
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Klimatické podmínky v místnosti
Dřevo je přírodní materiál. Je stále aktivní  
a průběžně se přizpůsobuje vlhkosti v místnosti. Čím 
déle a intenzivněji je místnost vytápěna, tím sušší 
vzduch v ní je. Suchý vzduch způsobí, že se spáry 
mezi lamelami začnou rozšiřovat. Tomuto procesu 
lze zabránit zavěšením zvlhčovačů na topení a umístěním dostatečného 
množství pokojových rostlin v místnosti. Klima v interiérů s 50% vlhkostí 
vzduchu a teplotou 20°C je považováno za ideální jak pro podlahy, tak pro 
lidské zdraví.

Povrchy
Dřevěná podlaha, která je povrchově upravená lakováním nebo olejo-
váním, je ochráněna před proniknutím nečistot a vlhkosti do povrchu.  
Po čerstvě upravených podlahách by se v následujících 24 hodinách nemělo 
chodit. Čím méně je podlaha několik prvních pár dní po lakování či ole-
jování zatěžována, tím déle lak či olej vydrží. Nohy nábytku je nezbytné 
opatřit plstěnými podložkami. Pod nábytek s kolečky (např. kancelářské 
židle) použijte ochranné podložky. Materiály z měkčených plastů, jako jsou 
kobercové podložky, zakončení nábytku, kolečka nebo elastická lepidla 
(např. lepidla pro montáže dřevěných podlah) mohou způsobit změkčení 
a změnu zbarvení povrchové úpravy podlahy. Kontakt s barvou na vlasy, 
gumovými kolečky kancelářských židlí, koly atd. může vést k trvalému  
a nezvratnému zabarvení povrchu.

Čerstvě lakované, olejované nebo voskované podlahy
Čerstvě nalakované nebo naolejované podlahy nevytírejte po dobu jedno-
ho týdne. Podlahu pouze setřete suchým mopem, koštětem nebo vylu-
xujte. V tomto období nedávejte na podlahu žádné koberce, aby povrch 
mohl vytvrdnout rovnoměrně. Jakmile je povrch dostatečně vytvrzený 
(minimálně po 5 – 10 dnech) , může být podlaha vytírána doporučenými 
přípravky pro čištění a péči o podlahu.
Upozornění: Zejména v případě oxidativně olejovaných vícevrstvých par-
ket z výroby, jsou často nutné zvláštní opatření pro provádění povrchové 
úpravy po pokládce. Prosíme dodržte doporučení  výrobce podlahy pro 
následnou péči a údržbu podlahy. 



+  Zamezte nanášení nečistot z venku umístěním čistících zón ve 
vstupních prostorech.

+  Nečistoty a prach působí na podlahu jako brusný papír, a proto 
by měly být pravidelně odstraňovány. 

+  Nohy židlí a nábytku opatřete vhodnými podložkami, abyste 
zabránili poškrábání podlahy. 

+  Ošetřujte podlahu doporučenými přípravky pro péči o podlahu 
pravidelně, a ne až tehdy, kdy je podlaha zničena.

+  Jednou za čas ošetřete podlahu provedením intenzivní péče.

+  Pokud je podlaha výrazně opotřebena a povrch je poničen, 
zejména v případě olejovaných podlah, doporučujeme 
kontaktovat zkušeného podlaháře či naši firmu. Rádi Vám 
doporučíme správný postup.

Ochrana podlahy – pro lakované povrchy  

Ochrana podlahy – pro olejované povrchy

Ochrana podlahy – pro pvc, vinyl a linoleum  

+ Údržba a ochrana podlahy  

+ Nanášení v ředěném i neředěném stavu

+ Čistí a pečuje v jednom kroku 

+  Přátelské k životnímu prostředí díky čistě  
přírodnímu složení 

+ Velmi snadné použití 

+ Ochrana podlahy proti opotřebení a vlhkosti

Čistá podlaha

+  Univerzální čistící přípravek pro dřevěné podlahy  
a všechny voděodolné povrchy

+  Výrazný čistící účinek s příjemnou vůní

+  Odstraní dokonce i špatně odstranitelné skvrny  
a nečistoty

+  Velmi snadné použití

+  Šetrný k povrchu a pH neutrální

+   Přátelský k životnímu prostředí díky přírodnímu 
složení

+   100 litrů čistící směsi z jednoho litru přípravku

TIP: SprayMop

V případě, kdy mezi pravidelnými vytíráními potřebujete  
podlahu nebo pouze její část rychle setřít, doporučujeme  
použít Spray Mop sadu, která pomocí lehce navlhčeného  
mopu odstraní drobné nečistoty.

LOBA tipy pro péči o podlahu – Jak zachovat 
krásu Vaší podlahy!

Běžná péče (1x za týden)

  Pro čištění a péči o podlahu  jednou týdně přidejte cca.  
50 ml přípravku Ochrana podlahy do 5 litrů vody a vytřete 
podlahu tímto roztokem.

  Použijte vhodný mop, například SprayMop. Nechte podlahu 
uschnout a hotovo.

Intenzivní péče (1x ročně)

  Dříve než provedete intenzivní ošetření, důkladně podlahu 
vytřete. Přidejte 200 ml přípravku Čistá podlaha do 5 litrů 
vody.

 Vytřete podlahu tímto roztokem. 

  Pro intenzivní péči naneste na vytřenou podlahu ještě  
vrstvu neředěného přípravku Ochrana podlahy (přibližně 
1 litr na 30 m²). Můžete použít LOBATOOL Mop. Nechte 
podlahu krátce uschnout a hotovo.

Nejjednodušší způsob čištění a údržby  
Vaší podlahy

Péče o podlahu –  
co je dobré vědět:


