
 
 

Údržba podlah upravených tvrdým voskovým olejem 
ESCO 

 
Vzhledem k tomu, že tvrdý voskový olej ESCO funguje díky svému složení jako dostatečná ochrana 
dřevěných podlah, mohou se podlahy od běžných nečistot čistit běžným způsobem, jako je 
například vytírání vlhkým hadrem nebo vysávání. Olej má dostačující povrchovou tvrdost a funguje 
také jako impregnace, která podlahu chrání před vnější vlhkostí. Při ošetřování podlah 
doporučujeme postupovat následovně: 
 
Předběžná opatření: 
Aby se povrch dřeva nepoškrábal, měli bychom se vyvarovat písku, střepům a podobným ostrým 
nečistotám nebo je co možná nejrychleji odstranit.  
V místech vstupu by měly ležet rohožky, nohy u nábytku by měly být opatřeny filcovou podložkou, 
která chrání podlahu před případným poškrábáním. Rozlité tekutiny se musí okamžitě setřít a 
květináče musí být postaveny na nepromokavé podložce.  
 
Čištění: 

- mopem, vysavačem nebo kartáčem na leštění podlah 
- stíráním vlhkým hadrem, mopem  
- ESCO voskový čistič podlah, bílý nebo přírodní, tento výrobek čistí a ošetřuje 

 
Ošetřování: 

- příležitostně ošetřovat ošetřovacím olejem ESCO (bílý-přírodní) – 2 x ročně – v závislosti na 
zatížení podlahy 

k odstranění těžce odstranitelných fleků použijeme na místě terpentýnový olej 
- rozsáhlá poškození (např. fleky od vody) nebo hluboké škrábance brousit brusným papírem 

s vyšším stupněm zrnitosti a následně ošetřit tvrdým voskovým olejem 
 
1. Podlahu zbavit nečistot, prachu a případné mastnoty. Čistou podlahu umýt pouze teplou 

vodou, nepoužívat žádné saponáty. Hadr nebo mop na podlahu nesmí být mokrý, ale jen 
vlhký a dobře vyždímaný. 

2. Ošetřovací olej ESCO (v 1 litrových baleních) důkladně protřepejte a promíchejte. 
3. Ošetřovací olej ESCO nanášíme buď jen na poškozená nebo vyšlapaná místa nebo 

celoplošně, aniž bychom odstranili starou vrstvu.  
4. Nanášení provádíme v tenkých vrstvách, podélně a rovnoměrně, pomocí houbičky nebo 

hadříkem, který nepouští chloupky. Nadbytečné množství oleje je třeba ihned setřít.  
5. Doba schnutí je 6 – 12 hodin (v závislosti na vnější teplotě a větrání!!!). Pracovní teplota 

nesmí být nižší než 16°C. 
6. Po zaschnutí se může po podlaze normálně chodit. 

 

Návod – voskový čistič podlah ESCO 
- do 10 l vody nalít cca 0,1 l čističe na podlahy 
- vytřít vlhkých (ne mokrým) mopem 
- špinavou vodu z mopu vyždímat do jiného kbelíku 
- mop opět namočíme do čisté vody s čističem na podlahu, dobře vyždímáme, podlahu 

vytřeme a tímto způsobem dále pokračujeme  
- necháme schnout alespoň 1 hodinu 
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