
TISZTÍTÁSA ÉS ÁPOLÁSA  

TERMÉSZETES OLAJOS PARKETTA PADLÓK 

Általános tudnivalók Az  
olajozás egy olyan kezelés, amelynek eredményeként a parketta felületét olajjal impregnálják anélkül, hogy 
filmréteget képezne, és célja a fa kopás és szennyeződés elleni védelme. Az olajbevonat hatékonysága a 
használat mennyiségétől, valamint a kopástól és elhasználódástól függ. A felület rutinszerű tisztítása és 
karbantartása segít megóvni az olajos bevonatot a kopás hatásának csökkentésével és a használt parketta 
felületek megtartásával vagy megjelenésének javításával. A lakóterületek padlóját általában évente egyszer 
olajozzák újra. Közterületen ezt évente néhány alkalommal el kell végezni. Az alábbiakban felsorolt tisztító- és 
ápolószerek kifejezetten a Bauwerk természetes olajozott felületeire lettek kifejlesztve, így problémamentesen 
használhatók.   

Első karbantartás  
Javasoljuk, hogy az első karbantartást közvetlenül a kész parketta lerakása után végezze el. Ez megvédi a 
kezeletlen nyelvet és hornyokat a szennyeződés és a nedvesség behatolásától. Ez különösen fontos a 
nedvességre érzékeny fafajtáknál, mint pl. bükk, tölgy Farina, tölgy Avorio stb. Javasoljuk, hogy a Bauwerk Care 
Oil Eco színtelen (cikkszám: 1002 2243) vagy a Bauwerk Care Oil színét  
kevésbé használja (cikkszám1101 0996) az első karbantartáshoz.   
Karbantartó tisztítás  
Egy puha seprű, felmosó vagy porszívó elegendő az általános tisztításhoz és a laza szennyeződések 
eltávolításához. A makacs szennyeződéseket legkönnyebben nedves tisztítókendővel lehet lemosni. Nagyobb 
helyeken a nedves tisztítóberendezések mellett egytárcsás, finom tisztítópárnával ellátott gép is használható, 
mint például a Bauwerk spray-felmosó. A felmosóvízhez Bauwerk parkettatisztítót vagy pH-semleges, nem súroló 
hatású tisztítószert adnak  
. A nedves tisztításnak nagyon kevés nedvességet kell tartalmaznia. A felületnek egy percen belül meg kell 
száradnia. Mindig kerülni kell az álló nedvességet.  
Folteltávolító  
A Bauwerk Intensive Cleaner a makacs foltok eltávolítására használható. A Bauwerk tanninfolteltávolító spray-je 
kezeli a vizet és a barnulási foltokat. Használja a Bauwerk Universal Cleaner Plus-t minden kiömlött zsírhoz vagy 
olajhoz. Minden megtisztított területet további kezelésnek kell alávetni.   
A Bauwerk speciális mikroszálas, rövid szálú törlőkendői antibakteriális tulajdonságokkal rendelkeznek, és 
kiválóan felszívják a nedvességet.   

Bauwerk Wash Care  
Különösen alkalmas enyhén használt parketta folyamatos karbantartására. A Bauwerk Wash Care egy 
koncentrált ápolószer, amely természetes jojobaolajon alapul, amelyet a mosóvízhez adnak.   

Útmutatás: Távolítsa el a laza port és szennyeződést a parketta felületéről. A makacs szennyeződések esetén 
először tisztítsa meg a padlót Bauwerk parkettatisztítóval. Adjon hozzá 1% Bauwerk Cleanert (50 ml 5 liter 
vízhez), és jól keverje össze. Mossa fel a padlót nedves felmosóval (például Bauwerk Flat Mop). Csak 
parkettához alkalmas mikroszálas törlőkendőt használjon. Körülbelül egy órás száradás után egyenletes, matt 
védőfólia jelenik meg. A mosási tisztítás gyakorisága attól függ, hogy milyen intenzíven és keményen használják 
a felületet.  

könnyű használathoz  
Egy sima vagy egy felmosórongy segítségével vigye fel a Bauwerk Care Oil Eco vagy Bauwerk Care Oilokat 
vékony rétegben a parkettára. Győződjön meg arról, hogy a réteg egyenletesen oszlik el, és hagyja megszáradni. 
Az összes többi ápolóolajat általában egytárcsás géppel visszük fel. Ne törölje szárazra ruhával. A frissen 
olajozott parketta felületeket 3-4 órán át száradni kell minden további kezelés előtt. Az Eco Care Oil fogyasztási 
aránya 20-25 g/m2és 15-20 g/m2 egyéb ápolóolajokhoz.  

Olaj karbantartás erős igénybevétel és szennyeződés esetén  
Először távolítsa el a szennyeződések nagy részét porszívóval vagy porszívóval. Ezután egyenletesen terítse el a 
Bauwerk Intensive Clea nert a parketta felületére, hagyja rövid ideig behatolni, majd ha lehetséges, megfelelő 
egytárcsás géppel és párnával vagy megfelelő kefés súrolóval lazítsa fel a szennyeződésréteget, majd törölje le. 
nedvszívó kendővel vagy géppel. A megtisztított felületet még egyszer törölje le tiszta vízzel, és hagyja 
megszáradni. Ezután vigyen fel vékony réteg Bauwerk Care Oil-t. Használjon körülbelül 15-20 g/m²-t. Ne 
dörzsölje szárazra a Bauwerk Care Oil-t ruhával! A frissen olajozott   

Care Oil Plus parketta olyan felületeken használható, amelyeken nagyon intenzív használat látható. Az olajat sing 
le-disc géppel kell felvinni. A száradási idő körülbelül 5-6 óra. A foltos felületekre speciális színű ápolóolajok 
állnak rendelkezésre. Kérjük, tekintse meg ápolóolaj-mátrixunkat.  

Bauwerk  
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Ha a padló rendkívül piszkos lesz, vagy ha az idő múlásával tisztítószer rétegek rakódtak fel, alapos tisztítást a 
Bauwerk Intenzív Tisztítójával lehet elvégezni. Alkalmazás: Fújja az intenzív tisztítóra, oszlassa el egyenletesen 
és vékonyan, hagyja rövid ideig hatni. Lazítsa meg a szennyeződésréteget egytárcsás gép és megfelelő párna 
vagy megfelelő kefés súroló segítségével. Távolítson el minden laza szennyeződést egy nedvszívó hajlított 
ruhával, szivaccsal vagy géppel. Az Intensive Cleanerrel megtisztított felületet még egyszer durván törölje le 
tiszta vízzel, és hagyja megszáradni. Az alapos  tisztításhoz azt javasoljuk, hogy kettesben dolgozzon. Ezután a 
használat intenzitásától függően a padlót újabb kezelésnek vethetik alá a Bauwerk ápolóolajaival.  
Figyelem: Ma korszerű súrológéppel az olajozott parkettát gyorsan meg lehet tisztítani. A gyártók és gépek 
széles választéka miatt azonban feltétlenül szükséges tájékozódnia a szállító által használni kívánt berendezések 
kezeléséről, használatáról.  

Egyéb ápolószerek használata Bauwerk parkettán  
Napjainkban az olajozott parketta karbantartásához olajos, oldószer tartalmú viaszok, alacsony oldószertartalmú 
viaszpaszták, vízbázisú olaj-viasz emulziók vagy szappan termékek széles választéka érhető el a piacon. A 
termékek sokfélesége miatt nem tudunk garanciát vállalni arra vonatkozóan, hogy milyen jól fognak működni. 
Ezért az itt megnevezett termékeket csak a Bauwerk gyár olajozott padlófelületeinek ápolására, karbantartására 
ajánljuk. Minden más termék használata az Ön kockázatára és felelősségére történik.  

Általános tudnivalók  
› A bejáratnál található hatékony „szennyeződésvédő” (rács, durva lábtörlő és textil lábtörlő) segít távol tartani a 
homokot és a szennyeződést a parkettáról.  
› Rögzítsen puha filc siklót a bútorokhoz, a székekhez és az asztallábakhoz, hogy elkerülje a horpadásokat és a 
karcolásokat. Ezeket rendszeresen ellenőrizze.  
› A parketta felületére nem szabad ragasztószalagot ragasztani fedőanyag rögzítésére vagy feliratozási 
útmutatót, mert ez a felületkezelés károsodását okozhatja.  
› Intenzív helyi használat esetén, pl. görgős szék miatt, javasoljuk, hogy a szék használatának helyére megfelelő, 
lágyítómentes polikarbonátból készült védőszőnyeget helyezzen el. A görgős székeket szabványos puha 
görgőkkel kell felszerelni (EN 12529 W típus). Ezek a görgők mindig kéttónusúak. Kis kövek és szennyeződések 
préselhetők a görgők› futófelületeibe. Ezeket rendszeresen meg kell tisztítani.  
› A lehető leghamarabb távolítsa el a vizet és egyéb folyadékokat a padlóról.  
› Azoknál a fafajtáknál, amelyek jelentősen kitágulnak és összehúzódnak (például bükk), télen nagyobb rések 
jelenhetnek meg. A levegő párásításával és az egészséges helyiségklíma fenntartásával csökkentheti ennek az 
összehúzódásnak az mértékét.   
› A csúszásgátló- és jógaszőnyegeknek, valamint a szőnyeghátnak és hasonló tárgyaknak lágyítószer-mentesnek 
kell lenniük, és nem vezethetnek hő felhalmozódáshoz, amikor a padlófűtés be van kapcsolva. Kérjük, olvassa el 
a „Parketta és sugárzó padlófűtés” című műszaki memorandumunkat is, ha többet szeretne megtudni erről.   
› Ne használjon gőztisztítót, gőzporszívót vagy más olyan tisztítóeszközt, amely ellenőrizhetetlen mennyiségű 
vizet vagy gőzt juttat a padlóra.  
› Az alapvető tisztítást és olajápolást nem szabad túl magas hőmérsékleten elvégezni. Nyáron erős napfény 
esetén kellő árnyékolásról kell gondoskodni, télen pedig csökkentse a padlófűtés előremenő hőmérsékletét.  

Biztonsági utasítások  
Az olajjal átitatott rongyok, törlőkendők stb. a szárított növényi olaj természetes tulajdonságai miatt spontán 
meggyulladhatnak. Ezért az olajjal átitatott rongyokat és törlőkendőket szorosan lezárt fémtartályokban vagy 
szabadban kell tárolni, és nem gyúlékony felületre teríteni, hogy megszáradjanak. Miután teljesen kiszáradtak, a 
normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlaníthatja őket. Soha ne használjon ecet alapú tisztítószert, lágy 
szappant, fogkrémet, oldószert vagy erősen koncentrált lúgos tisztítószert a parkettára.  
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Beltéri klíma  
Az emberekhez hasonlóan a parkettának is egészséges helyiségklímára van szüksége: ez ideális esetben 20-22 °C-os 
hőmérsékletet   
jelent 40-60%-os relatív páratartalom mellett. A fűtési időszakokban a relatív páratartalom nem csökkenhet 35% alá.   
Padlófűtés esetén a felület hőmérséklete nem haladhatja meg a 29 °C-ot.  

 
Egy olyan lakásban, amelybe nem azonnal költöznek be, a parketta lerakása után azonnal olyan helyiségklímát kell 
kialakítani, mint egy olyan helyiségben, ahol laknak. A hőmérsékletet, a levegő páratartalmát és a levegő keringését úgy 
kell beállítani, mintha emberek laknának a lakásban. Ezzel elkerülhető a károsodás, például a túl magas hőmérséklet vagy 
az építési kibocsátások miatt.  

A felhasznált építőanyagok, mint a falfestékek, tömítőanyagok stb., különféle vegyi anyagokat, például ammóniát 
bocsáthatnak ki, amelyek felhalmozódnak a levegőben. Ez károsíthatja a faanyagot (általában elszíneződést). Ezért fontos a 
helyiség megfelelő és rendszeres szellőztetése, vagy a szellőzőrendszer magas légkeringtetésre állítása. Ez azt is garantálja, 
hogy a lakás teljesen károsanyag-kibocsátásmentes legyen, amikor beköltözik. 

 


