
 
 
Všeobecná upozornění, návod na údržbu 
 
Dřevo je přírodní materiál s charakteristickými vlastnostmi. Suky, přirozená barevnost 
dřeva a celková „živost“ zvýrazňují krásu přírodního materiálu. Říká se, že dřevo 
„dýchá“. Neustále přijímá nebo vydává vlhkost ve snaze docílit konstantního bodu 
nebo rovnováhy. Mezi charakteristické vlastnosti patří i rozměrové změny. Dřevo 
„pracuje“ v závislosti na okolní vzdušné vlhkosti. Mezi tyto změny se řadí i tzv. 
„korýtkování“ podlahy a drobné šířkové odchylky. Tyto odchylky nejsou závadou, ale 
vlastností dřeva. Aby byly co nejmenší, doporučujeme regulaci vzdušné vlhkosti. Ta 
by se měla pohybovat v rozpětí 40 – 65%. V případě potřeby je nutno prostor opatřit 
větracím, topícím  nebo zvlhčovacím zařízením. Tyto klimatické podmínky nemají 
pozitivní vliv pouze na Vaši dřevěnou podlahu, ale prospívají také veškerému 
nábytku ze dřeva, hudebním nástrojům, olejovým malbám a v neposlední řadě také 
Vám osobně. 
 
Jelikož tvrdé voskové oleje OSMO svým složením působí jako dostatečná ochrana 
dřevěné podlahy, můžete tuto podlahu čistit od běžných nečistot obvyklými způsoby 
jako jsou vytírání vlhkým hadrem (tzn. dobře vyždímaným hadrem) nebo mopem, 
luxování atd. K vytírání používejte čistou vodu bez rozpouštědel. 1 x nebo 2 x 
měsíčně doporučujeme přidat do vody univerzální čistič WACHSBODEN CLEANER 
nebo OSMO WISCH – FIX WISCHWASSERZUSATZ (vytřít do sucha).  
 
Upozornění: Nově položené podlahy s povrchovou úpravou v prvních týdnech 
čistěte pouze nasucho, zametejte nebo vysávejte.  
 
Renovace celé podlahy se provádí v závislosti na opotřebení podlahy. Pro 
příležitostnou renovaci ošetřete vyčištěné plochy pomocí tenké vrstvy tvrdého 
voskového oleje OSMO, nechte důkladně vyschnout případně přeleštěte. Toto se 
může částečně provádět i na zvláště opotřebených místech. Není požadováno 
přebrušování. Zvláště odolné skvrny je možné snadno odstranit pomocí prostředku 
na ošetření voskem a čištění OSMO (při aplikaci dodržovat pokyny dle návodu) 
 
Doporučení: opatřete nohy nábytku podle možnosti filcovými podložkami a těžké 
kusy nábytku stěhujte velmi opatrně. Pod křesla s kolečky použijte podložky, které 
chrání podlahu před poškrábáním.  
 
Přejeme Vám hodně spokojenosti s dřevěnou podlahou a doufáme, že Vám tento 
návod na ošetřování a čištění bude nápomocen. Kvalita, ohleduplnost k životnímu 
prostředí a způsoby použití všech čistících a ošetřovacích prostředků jsou potvrzeny 
nezávislými zkušebními instituty. Výše uvedené údaje jsou založeny na mnoha 
laboratorních i praktických zkouškách. Vzhledem k tomu, že skutečnost, za které jsou 
produkty používány, jsou mimo  kontrolu dodavatele a proto dodavatel ručí pouze za 
kvalitu zboží. 
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