
www.jawor-parkiet.plw w w. j awo r- pa rki et . p l

Poradnik pielęgnacji
podłóg drewnianych
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Kluczowe produkty Jawor-Parkiet - dwuwarstwowe deski i parkiety 

- od lat zdobią wnętrza domów w Polsce i na świecie. Podłogi 

produkowane na Warmii i Mazurach dostępne są w sprzedaży na 

terenie całego kraju. Ich wysoka jakość jest dla nas priorytetem, dlatego 

na każdym etapie produkcji przywiązuje się do niej olbrzymią wagę 

– od selekcji surowca począwszy, poprzez wyjątkową precyzję  

wykonania aż po wnikliwą kontrolę. Jednak aby przez lata cieszyć 

się ich pięknem, nie można zapominać o odpowiedniej pielęgnacji 

naturalnej, drewnianej powierzchni.

Producent Podłóg Drewnianych 
Jawor-Parkiet

to połączenie  30-letniego
doświadczenia z innowacyjnością 

i najnowszym wzornictwem.

3 kroki 
do długowieczności 

podłóg Jawor-Parkiet

Drewniana podłoga jest ozdobą każdego wnętrza – dodaje 

mu klasy i elegancji, sprawia, że nabiera ono indywidualnego 

charakteru. Jak zapewnić jej długowieczność?

Jawor-Parkiet, bazując na wieloletnim doświadczeniu, opracował 

prostą i ekonomiczną metodę trzech kroków pielęgnacji podłóg, 

która gwarantuje, że drewniane deski i parkiety będą służyć 

nam przez długie lata.

Dąb Color Caldo
FertigDeska Chevron
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KROK 1: 
Dokonaj właściwego wyboru
Aby móc przez wiele lat cieszyć się naturalnymi walorami 
drewnianych podłóg, nie można zapomnieć o zabezpieczeniu 
ich powierzchni przed uszkodzeniami wynikającymi z codziennej 
eksploatacji. Ta decyzja, którą podejmujemy już na etapie 
zakupu, jest kluczowa dla dalszego użytkowania desek 
lub parkietów. Produkty Jawor-Parkiet są zabezpieczane 
fabrycznie na trzy sposoby – ośmioma warstwami lakieru 
UV, czterema warstwami naturalnego olejowosku 
lub ośmioma warstwami powłoki Fusion Hybrid. 
Wszystkie te sposoby zapewniają całkowitą ochronę i czynią 
produkty wyjątkowo trwałymi.

Czy wiesz że...
aby cieszyć się pięknem drewnianej podłogi, trzeba niezwłocznie 
usuwać bieżące zabrudzenia, używając do tego szczotek 
z miękkim włosiem, delikatnie zwilżonej ściereczki lub spray mopa 
z profesjonalnym pielęgnatem – koncentratem do podłóg 
lakierowanych lub olejowoskowanych Jawor-Parkiet.

KROK 2:
Pielęgnuj na co dzień
Bez względu na zastosowane zabezpieczenie, aby uniknąć 

uszkodzeń w powierzchni podłogi, należy odpowiednio ją 

pielęgnować w trakcie codziennego użytkowania. W tym 

celu wystarczy przestrzegać kilku podstawowych zasad. 

Wiecie, jakich?

• Stosuj miękkie obuwie, a meble zabezpiecz specjalnymi filcowymi 

podkładkami.

• Unikaj zanieczyszczeń, które mogą porysować drewnianą 

powierzchnię, np. piasku.

• Codzienne zanieczyszczenia usuwaj, używając miękkich zmiotek 

oraz odkurzacza z miękką końcówką. 

• Staraj się unikać nadmiernych obciążeń mechanicznych podłogi.

• Zadbaj o to, aby wilgotność powietrza w pomieszczeniu utrzymywała 

się w granicach 45-60 proc.

• Przecieraj podłogę na sucho lub  lekko zwilżoną szmatką.

• Odkurzaj podłogę ssawką do parkietów, paneli, powierzchni twardych. 

• Pamiętaj o tym, by wszelkie zabrudzenia (a przede wszystkim rozlane 

płyny) usuwać od razu, gdy je zauważysz.

Olejowosk
Wnika w strukturę i pory drewna, chroni przed wnikaniem wilgoci, 
brudem, kurzem i plamami

Chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi, zarysowaniem oraz 
zużyciem w codziennym użytkowaniu

Wymaga okresowej impregnacji, bieżącej pielęgnacji, umożliwiając 
wykonanie miejscowych renowacji we własnym zakresie

Lakier
Pokrywa powierzchnię elementu, chroni powierzchnię podłogi przed  
wnikaniem wilgoci, brudem, kurzem i plamami

Chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi, zarysowaniem oraz 
zużyciem w codziennym użytkowaniu

Wymaga bieżącej pielęgnacji, nie daje możliwości łatwego 
przeprowadzania miejscowych napraw, zniszczony lakier należy
w całości zeszlifować (wycyklinować) oraz ponownie polakierować, 
natomiast uszkodzony element należy wymienić

Nowość! Powłoka Fusion Hybrid

Połączenie funkcjonalnych i wizualnych walorów lakieru i olejowosku

Wymaga mniejszej ilości zabiegów pielęgnacyjnych niż powłoka 
olejowoskowana, eksponując tak samo naturalne walory drewna

Główne cechy: ultramatowa, otwartoporowa,  antyalergiczna, 
bezpieczna w użytkowaniu

Chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi, zarysowaniem oraz 
zużyciem w codziennym użytkowaniu

Umożliwia miejscową naprawę powierzchniowych, drobnych 
uszkodzeń

Ekologiczna, wolna od lotnych związków organicznych
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Linia profesjonalnych 
pielęgnatów

do podłóg drewnianych Jawor-Parkiet

Koncentrat 
do czyszczenia podłóg

lakierowanych

Impregnat 
do podłóg lakierowanych

KROK 3: 
Zaufaj profesjonalistom

Podłogi lakierowane
oraz wykończone powłoką
Fusion Hybrid

Bieżące czyszczenie i regularna konserwacja to jedyny sposób, 

by drewniane podłogi zawsze wyglądały pięknie i świeżo. 

Z myślą o wszystkich, którzy chcą w łatwy sposób zadbać 

o ich naturalne walory i zapewnić im długowieczność, powstała 

linia profesjonalnych pielęgnatów do podłóg drewnianych 

Jawor-Parkiet.

Koncentrat 
do czyszczenia podłóg lakierowanych

Służy do bieżącego czyszczenia podłóg drewnianych 

wykończonych lakierami, lakierami UV, a także powłoką Fusion 

Hybrid. Po użyciu tworzy na powierzchni podłogi delikatną 

warstwę ochronną.

Impregnat
do podłóg lakierowanych

Stosowany niezwłocznie po montażu służy do pielęgnacji 

i konserwacji podłóg wykończonych lakierami, lakierami UV oraz 

powłoką Fusion Hybrid. Podnosi odporność desek i parkietów na 

działanie wody poprzez zabezpieczenie krawędzi i ograniczenie 

wnikania wody i brudu w fugi między pojedynczymi elementami 

posadzkowymi. Środek chroni podłogę przed nadmiernym 

zużyciem i przedłuża okres jej użytkowania.
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Linia profesjonalnych 
pielęgnatów

do podłóg drewnianych Jawor-Parkiet

Koncentrat 
do czyszczenia podłóg 

olejowoskowanych

Olej pielęgnacyjny
do podłóg olejowoskowanych

KROK 3: 
Zaufaj profesjonalistom

Podłogi olejowoskowane

Gdy zdecydujemy się na zabezpieczenie podłogi czterema 

warstwami naturalnego olejowosku, musimy pamiętać 

o właściwym dbaniu o jej powierzchnię. Tylko zabezpieczenie 

podłogi olejem pielęgnacyjnym zaraz po montażu, regularna 

jej impregnacja oraz bieżące czyszczenie przy pomocy 

dedykowanego koncentratu zapewni jej piękny wygląd przez 

długie lata.

Koncentrat 
do czyszczenia podłóg olejowoskowanych

Służy do bieżącego czyszczenia podłóg olejowanych 

i woskowanych. Produkt tworzy na ich powierzchni delikatną 

warstwę ochronną, ograniczając tym samym proces wymywania 

oleju i szarzenia drewna.

Olej pielęgnacyjny
do podłóg olejowoskowanych

Olej pielęgnacyjny jest przeznaczony do pielęgnacji i regeneracji 

podłóg drewnianych olejowoskowanych.

Zmatowione i podniszczone powłoki można odświeżyć olejem 

pielęgnacyjnym. Regularne stosowanie pozwala uniknąć 

w przyszłości szlifowania i prac renowacyjnych.
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Podłogi na lata
Jak dbać o podłogi Jawor-Parkiet?

Podłoga lakierowana – pokryta jest ośmioma warstwami 
lakieru akrylowego utwardzonego promieniowaniem 
ultrafioletowym. 

• Po położeniu podłogi należy zabezpieczyć ją Impregnatem 

do podłóg lakierowanych z serii Jawor-Parkiet lub inny, wskazany przez 

Jawor-Parkiet. Zabieg ten ma na celu ochronę krawędzi oraz szczelin 

przed wilgocią. Czynności tej dokonuje ekipa parkieciarska (za 

dodatkową opłatą) i jest to ostatni etap prac. 

• Do bieżącej pielęgnacji należy stosować Koncentrat do czyszczenia 

podłóg lakierowanych Jawor-Parkiet lub inny, wskazany przez 

Jawor-Parkiet.

Podłoga olejowoskowana – pokryta jest czterema 
warstwami olejowosku. 

• Po położeniu podłogi wskazane jest zabezpieczenie jej Olejem 

pielęgnacyjnym do podłóg olejowoskowanych z serii Jawor-Parkiet. 

Zabieg ten ma na celu ochronę krawędzi oraz szczelin przed wilgocią. 

Czynności tej dokonuje ekipa parkieciarska (za dodatkową opłatą) 

i jest to ostatni etap prac.

• Podłogę w miarę możliwości należy pielęgnować „na sucho” mopem 

z mikrofibry. Do bieżącej pielęgnacji „na mokro” należy stosować 

Koncentrat do czyszczenia podłóg olejowoskowanych z serii 

Jawor-Parkiet lub inny, wskazany przez Jawor-Parkiet. 

• Naturalną cechą podłóg pokrytych olejowoskiem jest tworzenie 

się szlaków komunikacyjnych, wycieranie olejowosku oraz 

wymywanie powłoki twardych wosków. Dlatego co ok. 20 myć należy 

zabezpieczyć powierzchnię Olejem pielęgnacyjnym do podłóg 

olejowoskowanych z serii Jawor-Parkiet lub innym, wskazanym przez 

Jawor-Parkiet.

 Nowość!  Podłoga Fusion Hybrid – pokryta jest ośmioma 
warstwami powłoki Fusion Hybrid. 

• Po położeniu podłogi należy zabezpieczyć ją Impregnatem do podłóg 

lakierowanych z serii Jawor-Parkiet lub innym, wskazanym przez 

Jawor-Parkiet. Zabieg ten ma na celu ochronę krawędzi oraz szczelin 

przed wilgocią. Czynności tej dokonuje ekipa parkieciarska (za 

dodatkową opłatą) i jest to ostatni etap prac. 

• Do bieżącej pielęgnacji należy stosować Koncentrat do czyszczenia 

podłóg lakierowanych Jawor-Parkiet lub inny, wskazany przez 

Jawor-Parkiet

Zachowaj stałą 
wilgotność powietrza
Drewno ze względu na swoje właściwości mechaniczne 

i fizyczne, zmienia swoje wymiary i kształty wraz ze zmianą 

temperatury i wilgotności względnej powietrza. Należy więc pamiętać, 

by w pomieszczeniu utrzymać stałą wilgotność powietrza na poziomie 

45–60 proc. Pomieszczenia, w których użytkowana będzie podłoga 

powinny być wyposażone w termometr pokojowy, wilgotnościomierz oraz 

nawilżacz powietrza. Wnętrza te wiosną i latem trzeba regularnie wietrzyć, 

a w okresie grzewczym bezwzględnie należy stosować nawilżacze powietrza.

Zamów online
Wejdź na:  jawor-parkiet.pl/pielegnaty
i zamów produkty do pielęgnacji Twojej podłogi



Producent Podłóg Drewnianych 
JAWOR-PARKIET

ul. Grunwaldzka 87
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

tel.: 733 003 003, tel.: 500 211 417
tel./fax: 56 474 80 85

e-mail: dzial.handlu@jawor-parkiet.pl
www.jawor-parkiet.pl


