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Produkty WOCA – údržba dřevěných olejovaných podlah

 V dnešní době je velkým trendem používání přírodních materiálů v interiérech, jejichž klíčovou součástí je podlaha. Použitím přírodního 
oleje jako povrchové úpravy se zachová přirozená kresba dřeva a zvyšuje se tím atraktivita celé podlahy. Velkou předností přírodních 
vytvrzovacích olejů je zachování struktury dřeva na povrchu. Vytvrzovací olej se napouští do otevřených pórů dřeva.  Jediným rozdílem 
u přírodních olejů je odlišná údržba, které je velice jednoduchá. Dodržováním správného postupu při péči o naolejovanou podlahovinu 
se vám vrátí v podobě úspory času na celkovou renovaci, která je v případě přírodních olejů jednoduchá a tím i životnost povrchu je 
několikanásobně delší než u jiných druhů povrchových úprav.

Mýty A POlOPrAvdy
Mezi lidmi koluje spousta názorů na povrchovou úpravu vytvrzovacím olejem. 
Hlavním důvodem, proč vznikají různé polopravdy vůči naolejovaným povrchům, 
jsou například tvrzení: „zůstávají mi po kapkách vody špinavé tečky, pejsek udělal 
loužičku a zůstal flek, pod fontánkou zůstalo začernalé dřev, po rozlitém červeném 
vínu zůstala červená skvrna“. Ano, tohle všechno se v běžné domácnosti děje, 
ale tyto následky jsou způsobeny pouze nedostatečnou péčí. Je to přitom velmi 
jednoduché, protože vše lze odstranit lokálně, za použití správných přípravků. 
O podlahu se staráme samotným vytíráním a podle vzhledu a stavu povrchu jen 
měníme přípravky přidávané do vody. V jednom článku jsem se dočetl: „Pokud 
je prováděno dobré základní čištění spolu s dostatečnými čistícími zónami, lze 
po několika letech provést pouze mezibroušení a přelakování. Překvapilo mě slovo 
pouze, protože to znamená pouze vystěhovat celou plochu určenou k renovaci a 
tedy čtyři dny tyto prostory nepoužívat“. Renovace vytvrzovacím olejem provádíme 
jen na místech, které aktivně používáme, tudíž těžký nábytek nikam nestěhujeme 
a po čtyřech hodinách můžeme tyto prostory zase používat. Tato povrchová úprava 
umožňuje lokální opravy případných nehod i laikovi.

PrinCiP údržby
Dřevo je přírodní porézní materiál, který stále dýchá, proto je nutno vzniklé póry 
zaplnit, aby nemohly vstřebávat nečistoty a vlhkost. Vytvrzovací olej v póru dřeva 
má stejnou funkci, jako plomba v odvrtaném zubu. Používáním podlahy se tento 
olej postupně vytrácí. Při vytírání použijeme přípravek s obsahem přírodních 
olejů a chybějící olej tak doplníme. 

WOCA box s PečujíCíM OlejeM 
Tento box obsahuje základní prostředky pro správnou údržbu a péči o dřevěné ole-
jované podlahy. Součástí boxu je WOCA Mýdlo na dřevěné olejované pod-
lahy, WOCA intenzivní čistič, WOCA Pečující olej, nástavec s rozprašovací 
hlavou, ruční aplikační pad a utěrka. Pravidelným používáním těchto přípravků 
docílíte prvotřídních vlastností a krásného vzhledu vaší podlahy.

WOCA Mýdlo na dřevěné olejované podlahy – přírodní mýdlo pro každodenní 
čištění veškerých olejovaných dřevěných podlah je založeno na 100% přírodních 
složkách a obohaceno rostlinnými oleji, a tak každým použitím posiluje ochranu 
dřevěných podlah. WOCA Mýdlo na dřevěné olejované podlahy můžete použít 
k šetrné údržbě podlah ošetřených všemi známými systémy ošetření olejem. 
Ředí se vodou v poměru 125 ml na 5 l teplé vody. Lze jím provést i takzvaná 
skandinávská povrchová úprava měkkých dřevin (www.woodcaredenmark.com).

WOCA intezivní čistič – slouží k intenzivnímu čištění hrubých i upravených 
dřevěných povrchů bez ohledu na druh základní úpravy. Odstraňuje mastnotu, 
špínu a zbytky mýdla před použitím WOCA Pečujícího oleje. Ředí se vodou 
v poměru 125 ml na 5 l teplé vody.

WOCA Pečující olej – slouží k prvnímu ošetření předolejovaných podlah 
a k obnově používaných podlah napuštěných vytvrzovacím olejem. Používá 
se vždy po mytí intenzivním čističem. WOCA Pečujícím olejem navlhčíme hadr 
a vytřeme podlahu. Pro lepší zapracování lze použít ruční pad a poté podlahu 
vytřít dosucha, aby nezůstaly „loužičky“.

Na světlé druhy dřeva a všechny povrchy upravené bílým olejem doporučujeme 
použít bílé mýdlo, na ostatní povrchy mýdlo přírodní.

tiP: 
• Při každém pátém mytí použijte WOCA Refresher. Je to mýdlo s velkým obsahem 

lněných a kokosových olejů, které podlahu vyčistí a krásně oživí. Až bude podlaha 
i po použití WOCA Refresheru náchylnější k nečistotám, použijte při dalším mytí 
WOCA Intenzivní čistič a následně WOCA Pečující olej.

• Na tmavé druhy dřeva používejte místo WOCA Mýdla na dřevěné olejované 
podlahy WOCA Refresher.

• Na odstranění lokálních nečistot lze použít neředěný WOCA Intenzivní čistič 
v neředěném stavu a u velice odolných nečistot pomůže WOCA Odstraňovač 
skvrn a poté je zapotřebí doplnit olej WOCA pečujícím olejem.

• Podstatná část veškerých vnášených nečistot může být minimalizována použi
tím čistících rohoží před vchodem do bytu a čistících zón ve vstupních částech 
objektů.

• Nohy nábytku podle možnosti opatřete filcovými podložkami.

Při čištění  výše uvedenými přípravky je nutno neustále myslet na to, aby bylo 
vytírání prováděno pokud možno pouze vlhkým mopem nebo dobře vyždímaným 
hadrem, aby se na podlaze netvořily „loužičky“.

Dodržením těchto zásad si olejovaná podlaha uchová dlouho svou 
kvalitu a životnost. V případě zájmu o oleje a péči WOCA kontaktujte 
technika Aleše Lorence, tel.: 605700928.

Aleš lorenc
www.podlahy-sestak.cz


