
Instrukcja pielęgnacji podłogi artystycznie 
postarzanej z kolekcji Timeless Collection™ 

Drogi Kliencie,

dziękujemy za wybór podłogi artystycznie postarzanej 
z kolekcji Timeless Collection™!

Timeless Collection™ to wyjątkowe, ręcznie postarzane 
trójwarstwowe podłogi dębowe, których powierzchnia 
została misternie wykończona i dodatkowo uszlachet-
niona olejem naturalnym. 

Decydując się na podłogę Timeless Collection™, masz 
pewność, że każda deska jest indywidualnie wykonana, 

dzięki czemu nabiera niezwykłego, wyrafinowanego, 
zawsze niepowtarzalnego charakteru. Ręczna wykoń-
czenie sprawia, że każda z desek stanowi osobną histo-
rię, zapisaną przez wspomnienia i zmysły. 

Ze względu na tak unikatowy charakter podłogi należy 
koniecznie stosować się do poniższych zaleceń w zakresie 
bieżącej i okresowej pielęgnacji, dzięki czemu będziesz 
mógł cieszyć się pięknem emocji utrwalonych na po-
wierzchni podłogi Timeless Collection™ przez wiele lat.

Podłogi Artystycznie Postarzane



1. Działania zapobiegawcze

1.1.  Zaopatrz się w wycieraczki – zainstaluj je bezwzględ-
nie, gdyż kurz, brud czy piasek powodują uszkodze-
nie powierzchni olejowanej. Wycieraczki muszą być 
odpowiednio duże i dobrane tak, aby umożliwiły 
skuteczne usunięcie zanieczyszczeń. System wy-
cieraczek powinien zawierać 3 strefy czyszczenia: 
zgrubną, pośrednią i osuszającą. Utrzymuj wycie-
raczki w czystości – wymieniaj je od czasu do czasu. 

 
1.2.  Stosuj filcowe podkładki ochronne pod meble lub 

inne elementy wyposażenia – podkładki z miękkie-
go tworzywa podklejone pod nogi krzeseł i mebli 
chronią powierzchnię podłogi przed zarysowa-
niem. Należy się upewnić, że zakupione podkładki 
są specjalnie zaprojektowane do ochrony podłóg 
drewnianych. Podkładki przeznaczone do ochro-
ny wykładzin z PCV niszczą powierzchnię podłogi 
drewnianej. 

1.3.  Nie narażaj podłogi drewnianej na długotrwały 
kontakt z wodą. Rozlaną przypadkiem wodę na-
tychmiast zetrzyj. Nigdy nie myj podłogi przy uży-
ciu mopa ze sznurków (sprzęt taki pozostawia zbyt 
dużo wilgoci, która uszkodzi podłogę).

1.4.  Utrzymuj wymaganą wilgotność w pomieszczeniu, 
w którym ma miejsce montaż oraz użytkowanie 
podłogi Baltic Wood, a więc ok. 30-60%.

2. Bieżąca pielęgnacja

2.1.  Natychmiast po zauważeniu, usuń z powierzchni 
podłogi wszelką wilgoć.

2.2. Zabiegi czyszczenia obejmują: 
a)  Zamiatanie lub odkurzanie podłogi w celu usunięcia 

zbierającego się codziennie kurzu, brudu, piasku.

b)  Zmywanie podłogi środkiem 
do czyszczenia (w zwłaszcza 
w celu usunięcia powstałych 
plam). Należy użyć wody z do-
datkiem Koncentratu do czysz-
czenia podłóg olejowanych 
z serii Baltic Protect System™. 
Roztwór ten delikatnie czyści 
i pielęgnuje podłogę, zwłaszcza przy regularnym uży-
waniu. Pojemnik przed użyciem należy wstrząsnąć, 
aby starannie wymieszać zawartość.Zawsze należy 
pracować z dwoma wiadrami: jedno z roztworem 
środka, zaś drugie z wodą do płukania zmywaka. Bar-
dzo ważne jest, aby parkiet nie był zalewany, a jedy-
nie przecierany wilgotnym mopem. Na koniec (zależ-
nie od potrzeb) podłogę należy przetrzeć na sucho.

c)  Trudne do usunięcia, problema-
tyczne plamy można z łatwo-
ścią wywabić, używając Pre-
paratu do odświeżania podłóg 
pokrytych olejem z serii Baltic 
Protect System™ (środki te wy-
stępują w odmianach: dla oleju 
bezbarwnego i kolorowego lub 
specjalnie dla oleju białego). Nasączoną tym środ-
kiem bawełnianą szmatką zalecamy przetrzeć zabru-
dzone miejsca.

3. Intensywne czyszczenie i odświeżanie

3.1.  W zależności od intensywności użytkowania podłóg 
powinny być one okresowo czyszczone i odświeżane.

3.2.  Preparat do odświeżania pod-
łóg pokrytych olejem z serii 
Baltic Protect System™ może 
być stosowany w celu odświe-
żenia powierzchni, jeśli za-
czyna ona przybierać bardziej 



matowy wygląd. Zastosowanie środka jest szcze-
gólnie uzasadnione w miejscach takich jak okolice 
drzwi lub na tzw. „ścieżkach”. Należy zastosować 
preparat bez rozcieńczania, przy użyciu niemecha-
cącej się szmatki. Na umytą i suchą powierzchnię 
podłogi nanieś cienką powłokę preparatu, a na-
stępnie ręcznie przepoleruj. 

3.3.  Po częściowej renowacji (w zależności od wyma-
gań) stopień połysku odnowionej części powinien 
być wyrównany z resztą powierzchni. W tym celu 
zaleca się, aby ręcznie zapolerować świeżo odno-
wione obszary (całkowicie suche)również Prepara-
tem do odświeżania podłóg pokrytych olejem z se-
rii Baltic Protect System™.

4. Obiekty publiczne

4.1.  W celu nadania podłogom, które znajdują się w czę-
sto uczęszczanych miejscach (np. w restauracjach, 
sklepach, biurach) trwałego piękna, należy stoso-
wać proces pielęgnacji jak w użytku prywatnym, 
lecz jego częstotliwość musi być dostosowana do 
warunków panujących w obiekcie.

4.2.  Ze względu na nieregularną powierzchnię podłóg 
z kolekcji Timeless Collection™, czyszczenie i pielę-
gnowanie przy użyciu maszyn nie jest zalecane.

4.3.  Podłogi codziennie należy dokładnie zamieść lub 
odkurzyć i zmyć rozcieńczonym Koncentratem do 
czyszczenia podłóg olejowanych z serii Baltic Pro-
tect System™.

4.4.  Szczególnie trwałe i nastręczające trudności za-
nieczyszczenia usunąć przy pomocy Preparatu do 
odświeżania podłóg pokrytych olejem z serii Bal-
tic Protect System™. Środka tego można używać 
także do odświeżania zmatowionej i wytartej po-

wierzchni. W obiektach użyteczności publicznej od-
świeżanie powierzchni powinno następować z czę-
stotliwością od cotygodniowej do comiesięcznej 
– w zależności od stopnia natężenia ruchu, a tym 
samym zużycia powierzchni.

4.5.  Aby drewno zachowało swoje naturalne właści-
wości, silnie zużyte powierzchnie należy ponownie 
pokryć Woskiem Twardym Olejnym. W tym celu na-
leży najpierw gruntownie oczyścić podłogę (patrz 
opis powyżej), a następnie nanieść na nią bardzo 
cienką warstwę wosku i pozostawić do wyschnię-
cia. Procedurę tą należy zastosować również w ra-
mach konserwacji nawierzchni zaraz po montażu 
w obiektach publicznych.

Uwaga!
W obiektach użyteczności publicznej należy po monta-
żu podłogi i jej oczyszczeniu, przeprowadzić jej konser-
wację Woskiem Twardym Olejnym celem dodatkowego 
zabezpieczenia powierzchni. 
W obiektach prywatnych konserwacja po montażu 
nie jest wymagana, lecz jej zastosowanie dodatkowo 
wzmocni powierzchnię.




