
WYTWÓRNIA PARKIETÓW DĄBEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ul. Mikołajczyka 6,62-065 Grodzisk Wielkopolski

www.parkietydabex.pl

LAKIER OLEJ

NATUR STANDARD
11x100x1000mm
12szt.= 3,000 m₂ | 17kg brutto ± 0,3 kg

DĄB

ProfiMaxi
Deska dwuwarstwowa
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OLEJ  UV13x100x1000mm
12szt.= 2,700 m₂ | 14kg brutto ± 0,3 kg

Produkt przystosowany

na ogrzewanie podłogowe
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Podłogi olejowane wymagają ponownego pokrycia powierzchni olejem naturalnym zalecanym

przez producenta do tego typu wykończenia powierzchni. Przy tak specyficznym materiale jakim 

jest drewno, niemożliwe jest uzyskanie dokładnie takiego samego efektu, jak na oglądanych 

wzorach w punkcie sprzedaży. Desek z rażącymi wadami nie należy montować, ewentualne 

reklamacje należy zgłaszać w miejscu zakupu. Zamontowane deski nie podlegają reklamacji. 

SZANOWNI KLIENCI! 

-    naturalna praca drewna w zmiennych warunkach otoczenia

Zamontowane elementy deski dwuwarstwowej MAXI PROFI  nie 

podlegają reklamacji!

- wilgotność względna powietrza na poziomie 45-60%, 

-   estetyka naturalnego drewna, 

Stawiając na ekologię Dąbex dokłada wszelkich starań, aby 

wyprodukowane deski spełniały wysokie wymagania norm 

europejskich. Zgodnie z nimi  dopuszcza się, że do 2% materiału 

zawartego w opakowaniu, może posiadać cechy innej klasy 

sortowania drewna. 

      (zarysowania, wgniecenia oraz  spękania),

-    zróżnicowana kolorystyka, 

2.   Elementy mają jednakową, powtarzalną długość.

3.    Zalecamy otworzyć kilka paczek i podczas montażu mieszać 

deski ze wszystkich otwartych opakowań.

Badanie musi być udokumentowane w postaci protokołu. 

Dopuszczalna nierówność podłoża to max 2mm, mierzone łatą 

murarską o dł. 2m. 

1 .   P rzed  rozp o częc iem montażu  na leży  sprawdz ić 

zakupiony materiał.

Klej musi pokryć co najmniej 70% powierzchni deski. Do klejenia 

swoich produktów Dąbex zaleca stosowanie k le jów 

poliuretanowych lub elastycznych, a przy większych elementach 

klej hybrydowy. Przy montażu należy pamiętać o zachowaniu 

szczelin dylatacyjnych o wymiarze ok. 15mm umiejscowionych 

przy ścianach oraz w miejscach łączenia z innymi okładzinami 

podłogowymi. 

Deski dwuwarstwowe Dąbex MAXI PROFI przeznaczone są do 

montażu na klej wewnątrz pomieszczeń z wyłączeniem tych o 

podwyższonej wilgotności (np. łazienki). Deski dwuwarstwowe 

przystosowane są do ogrzewania podłogowego. 

- naturalna zmiana barwy drewna na skutek działania            

promieniowania słonecznego, 

Z uwagi na naturalny charakter podłogi reklamacji nie podlega:

Przed przystąpieniem do montażu wszelkie mokre prace (takie 

jak: betonowanie, tynkowanie, malowanie, montaż płytek 

podłogowych itp.) powinny być ukończone według sztuki 

budowlanej, a budynek musi być wysuszony. Składowanie, 

montaż i dalsza eksploatacja powinna odbywać się w określonych 

warunkach otoczenia: 

-   precyzyjne wykończenie, 

      (temperatura i wilgotność). 

-   komfort użytkowania

Deskę dwuwarstwową MAXI PROFI należy przykleić do podłoża.   

Jest to odpowiednia metoda do układania podłogi na podłożu 

betonowym lub wylewce. Montaż jest dopuszczalny także na 

istniejących stabilnych i wypoziomowanych podłogach 

drewnianych. Podłoże betonowe musi być suche i spełniać 

następujące warunki: 

-  wytrzymałość na ściskanie min. 25 Mpa. 

5.  Przy tak specyficznym materiale, jakim jest drewno,  

niemożliwe jest uzyskanie dokładnie takiego samego efektu, jak 

na oglądanych wzornikach w punktach sprzedaży.

-    uszkodzenia mechaniczne 

-   łatwość i szybkość montażu, 

Z uwagi na naturalny charakter surowca deski dwuwarstwowe 

MAXI PROFI charakteryzują się zróżnicowaną kolorystyką oraz 

usłojeniem drewna. Poniżej znajdą Państwo informacje dot. 

warunków montażu i eksploatacji zakupionych elementów deski 

dwuwarstwowej MAXI PROFI.

Przestrzeganie tych zasad pozwoli Wam na sprawny montaż 

podłogi oraz utrzymanie właściwego wyglądu przez cały okres jej 

użytkowania. 

WAŻNE INFORMACJE: 

4.   Takie działanie ma na celu otrzymanie optymalnego efektu 

wizualnego podłogi.

-    podłoga z uszkodzeniami powstałymi podczas montażu, 

Deski dwuwarstwowe MAXI PROFI to produkty, których 

głównymi atutami są: 

-    naturalne zużycie podłogi,

-    mechaniczne uszkodzenia warstwy  lakieru / oleju

CZYNNOŚCI PRZED MONTAŻEM:

Materiał podłogowy należy aklimatyzować w pomieszczeniu, 

na co najmniej 24h przed montażem. Deskę dwuwarstwową 

należy rozpakować bezpośrednio przed przystąpieniem do 

układania. Wilgotność podłoża mierzona metodą CM powinna 

wynosić odpowiednio dla podłoża: 

- drewnianego - 7% ± 2%

- betonowego - poniżej 2%, 

-  wytrzymałość na odrywanie min. 1 Mpa, 

- temperatura w pomieszczeniu ok.18-23°C. 

- anhydrytowego - poniżej 0,5%. 

MONTAŻ:

zamontowaną podłogę, przede wszystkim w celu zabezpieczenia 

podłogi lakierowanej przed lekkimi uszkodzeniami oraz 

zamknięcia niewidocznych gołym okiem mikroszczelin pomiędzy 

poszczególnymi elementami podłogi, powstałych po montażu 

parkietu lub deski,

RENOWACJA:

Spośród czynników wpływających na opóźnienie efektów zużycia 

podłogi drewnianej lakierowanej najistotniejszymi są 

przestrzeganie zasad prawidłowego użytkowania podłogi a także 

częstotliwości oraz sposób jej pielęgnacji. 

zmywaczem w celu usunięcia wszelkich zabrudzeń oraz nałożeniu 

odpowiedniego środka pielęgnacyjnego na 

Deska dwuwarstwowa MAXI PROFI posiada odpowiednio grubą 

warstwę użytkową drewna umożliwiającą wielokrotne 

przeprowadzanie jej renowacji. Dzięki temu nie tylko przedłuża się 

żywotność podłogi, dodatkowo można zmienić sposób jej 

wykończenia, ale także zmienić kolor deski dwuwarstwowej 

poprzez zastosowanie odpowiednich bejc lub 

naturalnych olejów koloryzowanych. 

W celu utrzymania podłogi lakierowanej jak najdłużej w 

nienagannym stanie zaleca się:

PIELĘGNACJA PODŁOGI LAKIEROWANEJ:

- konserwację początkową - polega na przemyciu podłogi 

intensywnym 

- konserwację gruntowną (renowację podłogi), której istotą jest 

usunięcie powłoki pielęgnacyjnej, najczęściej jej zeszlifowanie 

i nałożenie nowej warstwy lakieru oraz zabezpieczenia jej zgodnie 

z zasadami konserwacji początkowej,

- bieżącą pielęgnację podłogi, która na polega na systematycznym 

usuwaniu z podłogi kurzu i piasku. Utrzymanie bieżącej czystości 

polega na usuwaniu zanieczyszczeń przez zamiatanie, odkurzanie 

oraz przecieranie podłogi wilgotną szmatką. Nie zaleca się 

natomiast stosowania do przecierania podłogi mokrych mopów. 

W zależności od stopnia eksploatacji podłogi lakierowanej, należy 

przemywać ją w razie potrzeby intensywnym zmywaczem 

i nakładać środek do pielęgnacji podłóg lakierowanych.

PIELĘGNACJA PODŁOGI OLEJOWANEJ:

Podłogę fabrycznie olejowaną po ułożeniu i odkurzeniu należy 

dokładnie umyć intensywnym zmywaczem, a następnie nałożyć 

warstwę oleju pielęgnacyjno - konserwującego w celu 

zabezpieczenia  podłogi  o le jowanej  oraz  zamknięc ia 

niewidocznych gołym okiem mikroszczelin powstałych 

po montażu parkietu lub deski pomiędzy poszczególnymi 

elementami podłogi.

Codzienna pielęgnacja podłóg olejowanych polega na ich 

odkurzaniu lub zamiataniu oraz w razie potrzeby przemywaniu 

na mokro mydłem do podłóg olejowanych. Mydło nie tylko 

zmywa, ale również wytwarza na podłodze odnawialną warstwę 

ochronną, która dodatkowo chroni podłogę drewnianą przed 

zabrudzeniami. Jeżeli podłoga olejowana jest silnie zabrudzona to 

należy ją gruntownie przemyć intensywnym zmywaczem, a 

następnie dodatkowo mydłem do podłóg olejowanych, które 

odtworzy warstwę ochronną.

W przypadku podłogi olejowanej mamy możliwości usunięcia 

punktowo/miejscowo uporczywej plamy czy zabrudzenia. Usuwa 

się, je intensywnym zmywaczem lub odplamiaczem i następnie 

nakłada się olej pielęgnacyjny. Jeśli jednak plama okaże się zbyt 

trudna do usunięcia, wówczas zabrudzone miejsce należy 

Ważne! Oleju nie pozostawiać na podłodze w postaci 

rozlanej warstwy.

Należy pamiętać, że nawet najtwardsza powłoka lakieru ma 

swoją żywotność i nie jest w stanie zabezpieczyć podłogi przed 

intensywnym użytkowaniem.  Niezbędne zatem jest 

systematyczne stosowanie środków pielęgnacyjnych, które nie 

tylko odświeżają podłogę, lecz także utworzą powłokę 

zabezpieczającą.

przeszlifować papierem ściernym oraz ponownie zaolejować ją 

olejem do podłóg surowych. Ostatecznie należy wypolerować 

podłogę do sucha aż do uzyskania jednolitej powłoki.

Parkiety czy deski olejowane nadają wnętrzom szczególnego i 

naturalnego klimatu. Aby długo cieszyć się pięknem olejowanej 

podłogi należy ją od samego początku prawidłowo i również 

systematycznie pielęgnować. Podłoga ta staje się bowiem z 

biegiem czasu mniej podatna na zużycie, gdyż zabiegi 

pielęgnacyjne zwiększają jej odporność na zabrudzenia, 

zapewniają dodatkową ochronę i zdecydowanie wydłużają jej 

żywotność.

Środki pielęgnacyjne
i konserwujące


