
K U R T O K
PARKIETY

 
Kurtok – Parkiety S.C. 

43-229 Ćwiklice ul. Owocowa 10, tel/fax (032) 211-21-65 
___________________________________________________________________________ 

 

INSTRUKCJA DLA KLIENTA 

Zalecenia firmy Kurtok Parkiety dotyczące czyszczenia, pielęgnacji oraz renowacji podłóg wykończonych twardym woskiem 
olejnym i olejem. 

1. CZYSZCZENIE ( zalecane - codzienne ) 
Systematyczność powtarzanych czynności zależy od stopnia użytkowania podłogi. 

NA SUCHO ( bez wody oraz detergentu 
) 

Regularne odkurzanie i zamiatanie podłogi z drobinek piasku, kurzu, ciał obcych 
wniesionych na obuwiu z zewnątrz, pozwoli w znacznym stopniu zapobiec uszkodzeniu 
powłoki twardego wosku. 

NA MOKRO ( z dedykowanym środkiem 
czyszczącym ) 

Czyszczenie na mokro powinno się odbywać dopiero po wykonaniu czyszczenia na sucho. 
Najważniejsze w czyszczeniu na mokro jest, aby dokładnie wykręcić szmatkę/mop przed 
użyciem na podłodze (nie jest zalecane zbyt intensywne zwilżanie powierzchni twardego 
wosku). Czyszczenie urządzeniami parowymi również nie jest wskazane, gdyż może 
uszkodzić powłokę wosku. W celu wyczyszczenia podłogi na mokro zalecamy użycie 
koncentratu SAICOS ECOLINE WASH CARE* w proporcji 3 nakrętki na 5L letniej 
wody. Jest to preparat zawierający aktywne środki czyszczące, które są bezpieczne dla 
powłoki wosku i mogą być stosowane bez obaw każdego dnia. Należy unikać agresywnych 
preparatów, które w swoim składzie mają substancje silikonowe lub nie są dedykowane do 
ww. powłoki. 

2. INTENSYWNE CZYSZCZENIE – PIELĘGNACJA ( zalecane – 1/180dni ) 
Systematyczność powtarzanych czynności zależy od miejsca użytkowania oraz od stopnia zużycia powłoki pielęgnacyjnej/wosku (np. 
inaczej zużywa się powłoka twardego wosku w cześć sypialnianej domu, a inaczej w trakcie komunikacyjnym i pokoju dziennym). 

INTENSYWNE CZYSZCZENIE ( z 
dedykowanym środkiem czyszczącym ) 

Intensywne czyszczenie musi poprzedzić czyszczenie na sucho. Po wykonaniu czyszczenia 
na sucho zalecamy użycie koncentratu SAICOS ECOLINE MAGIC CLEANER* w 
proporcji 0,5L koncentratu na 5L letniej wody. Podłogę należy wyszorować szmatką/mopem 
pamiętając aby nie pozostawiać nadmiernej ilości roztworu na jej powierzchni. Preparat 
MAGIC CLEANER zawiera aktywne środki rozpuszczające brud. Należy dokładnie zebrać 
całe zanieczyszczenia powstałe wskutek czyszczenia z powierzchni podłogi, następnie 
pozostawić powierzchnię do wyschnięcia. 

PIELĘGNACJA ( z dedykowanym 
środkiem pielęgnacyjnym ) 

Intensywnie wyczyszczona powłoka twardego wosku może zostać zabezpieczona warstwą 
pielęgnacyjną. W tym celu zalecamy użycie preparatu SAICOS ECOLINE WAX CARE* 
Jest to środek do konserwacji, którego nie wolno rozcieńczać. Preparat należy nanieść 
bezpośrednio na podłogę wspomagając się szmatka z mikrofibry lub mopem z taką samą 
podkładką. Ważne, aby dokładnie rozprowadzić i wypolerować preparat na całej 
powierzchni, cofając się do miejsca wyjścia z pomieszczenia. Po rozprowadzeniu preparatu 
nie wolno wchodzić na powierzchnię czy też dokonywać miejscowych poprawek przez 
około 3-4 godziny (czas schnięcia jest zależny od temperatury i wilgotności powietrza w 
pomieszczeniu). Do połóg, które są wykończone twardym woskiem olejnym w odcieniach 
bieli zalecamy stosowanie preparatu SAICOS ECOLINE WAX CARE WHITE* wedle 
powyższej instrukcji. 

3. RENOWACJA – NAPRAWA USZKODZEŃ ( zalecane w przypadku widocznych uszkodzeń, które wypływają negatywnie na 
estetyczny odbiór podłogi ) 

RENOWACJA Stosując okresowo zalecaną przez nas PIELĘGNACJĘ (patrz wyżej), potrzeba renowacji 
podłogi nie powinna pojawić się wcześniej niż po ok. 8-10 latach użytkowania posadzki. 
Szybkość zużycia powłoki twardego wosku jest  uzależniona od intensywności oraz sposobu 
użytkowania podłogi drewnianej. Przed wykonaniem renowacji powierzchni twardego 
wosku należy oczyścić powierzchnię NA SUCHO następnie INTENSYWNIE ją wyczyścić 
zgodnie z informacjami zawartymi w tabeli. Tak przygotowaną powierzchnię twardego 
wosku olejnego należy zmatowić czerwonym padem, a następnie oczyścić powierzchnię 
suchą szmatką. Na zmatowioną powierzchnię zalecamy użycie twardego wosku olejnego 
SAICOS ECOLINE HARDWAX OIL*. Jest to gotowy środek, który przed użyciem 
należy dokładnie mieszać przynajmniej przez 1min. Twardy wosk olejny należy aplikować 
za pomocą wałka z mikrofibry, nanosząc go w niedużej ilości oraz dobrze rozprowadzając. 
Na świeżą powierzchnię nie wolno wchodzić aż do wyschnięcia. Czas schnięcia uzależniony 
jest  od warunków panujących w pomieszczeniu, niemniej jednak, nie powinien być krótszy 
niż 8 godzin. Zaleca się nałożenie 1 cienkiej warstwy twardego wosku olejnego podczas 
renowacji. Po wyschnięciu świeża powierzchnia nie powinna mieć styczności z wodą przez 
co najmniej 10 dni. W tym czasie podłogę należy czyścić na sucho. Bardzo ważne aby 
dobrać odpowiedni kolor SIACOS ECOLINE HARWAX OIL pod kolor podłogi.  
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NAPRAWA USZKODZEŃ Naprawę miejscowego, głębokiego uszkodzenia/przerysowania podłogi drewnianej powinno 
się zlecić wyspecjalizowanej firmie. Można posiłkować się dostępnymi na rynku 
sprzedażowym bloczkami twardego wosku w różnych odcieniach kolorystycznych i 
wykonać taką operację na własne ryzyko. Naprawa polega na dokładnym oczyszczeniu 
wgniecenia/przerysowania, następnym zakropieniu ubytku roztopionym woskiem. Podczas 
schnięcia należy zeskrobać nadmiar wosku i wypolerować to miejsce białym padem. Należy 
jednak uważać, ponieważ nieprawidłowe wykonanie takiej czynności może skutkować utratą 
gwarancji  zarówno na powłokę twardego wosku jak, i materiału podłogowego. 

4. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA PODŁOGI 
Aby uchronić powierzchnię oleju/wosku przed uszkodzeniem, należy nogi mebli zabezpieczyć filcowymi podkładkami (istotne, aby nie 
były wykonane z gumy!). Przed wejściem do pomieszczeń umieścić wycieraczki o grubej i drobnej granulacji (zbierają one pozostałe na 
butach kamienie oraz piasek. 

*Przedstawione produkty firmy SAICOS są dostępne w ofercie sprzedaży w punktach handlowych, jak i sklepie internetowym firmy 
CENTRUM PARKIETOWE NOWAK. 

 
 

 
 
       
                                                                            


