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Krok 1: První čištění  
po ukončení pokládky
Po ukončení pokládky je třeba nejprve provést její důkladné 

vyčištění ( "čištění po ukončení stavebních prací"), kterým se 

odstraní prach a nečistoty, vzniklé v průběhu pokládky, a krytina se 

připraví pro následné užívání. Pro krytiny MEISTER - Longlife-Parkett 

a Lindura - olejované přírodními oleji, použijte CC-mýdlo na dřevo 

v poměru 1:200 zředěné vodou. K čištění lakovaných povrchů 

použijte CC-čistič na dřevěné krytiny a korek. Krytinu vytřete dobře 

vyždímaným, chlupy nepouštícím hadrem, namočeným do výše 

uvedeného roztoku tak, aby byl povrch jen zvlhčen a netvořily se na 

něm louže. U více zatěžovaných prostor, jako jsou chodby, kuchyně, 

jídelny, místa se vstupem zvenčí, či komerční prostory, 

doporučujeme u olejovaných povrchů po ukončení prvního čištění 

před užíváním, navíc ošetření povrchu odpovídajícím olejem. 

Jak často musím 
provádět čištění? 

Jaký olej mám použít? Potřebuji speciální 

čistící prostředek, nebo mi stačí jen kbelík 

s čistou vodou? Jaký je rozdíl mezi olejovaným 

a lakovaným povrchem? To jsou vše otázky, na 

které se dnes a denně ptají koncoví zákazníci. 

Krytiny s označením Longlife-Parkett(r) 

i Lindura(r) jsou krytiny dřevěné, a jako takové 

potřebují o trochu více pozornosti, než krytiny 

laminátové, designové, či vinylové. S naším 

návodem na správnou údržbu je však jejich 

údržba a čištění hračkou. 

Dřevěné krytiny jsou podlahoviny vyrobené 

z přírodního materiálu - dřeva. Abyste se 

mohli z jejich krásy těšit co nejdéle, je třeba je 

pravidelně udržovat ( tak jako jakoukoliv jinou 

krytinu). U nepříliš hrubého znečištění zcela 

postačí prosté vysátí, či vytření vodou.

U dřevěných povrchů je mimo čištění velmi 

důležitá i údržba, a to nezávisle na tom zda se 

jedná o krytiny lakované, či olejované. 

Olejované povrchy je třeba pravidelně 

přeolejovávat k tomu určenými speciálními 

prostředky, pro uzavřené lakované povrchy 

existují prostředky jiné:
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Krok 3: Péče : osvěžení vzhledu 
a olejování (cca. 1 x ročně)
Aby vaše, přírodním olejem ošetřená, dřevěná krytina byla krásná i po 

letech,doporučujeme již při výskytu prvních známek otěru, oživení 

povrchu přírodním olejem, např. pro naše krytiny přímo uzpůsobeným 

CC-H2Oil prostředkem. Krytinu nejprve vyčistěte stejně, jako 

u pravidelné údržby CC-mýdlem na dřevo zředěném v poměru 1:200 

vodou, u větších ploch je možno použít jednokotoučový lešticí stroj; na 

možnost případného zapůjčení se zeptejte Vašeho řemeslníka! Po 

úplném uschnutí povrchu na něj naneste nezředěný CC-H2Oil, který 

rovnoměrně rozetřete chlup nepouštějícím hadrem, nebo mopem. 

Plochu před použitím nechte zaschnout po dobu minimálně 12 hodin. 

U těžce zatěžovaných prostor, doolejování odpovídajícm údržbovým 

olejem. Pro ochranu lakovaných a matně lakovaných povrchů, 

doporučujeme údržbu CC-mat na dřevo a korek.

Krok 2: Pravidelná údržba
K odstranění běžných nečistot a průběžné údržbě postačí 

suché čištění vysavačem, či zametání. Při silnějším znečištění 

a k pravidelné údržbě použijte CC-mýdlo na dřevo, popřípadě 

CC-čistič na dřevěné podlahy a korek zředěné v poměru 

1:200 vodou. Krytinu vytřete, tak jako u prvního čištění po 

ukončení pokládky, dobře vyždímaným, chlupy nepouštícím 

hadrem, namočeným do výše uvedeného roztoku tak, aby 

byl povrch jen zvlhčen a netvořily se na něm louže. 

Nepoužívejte žádné agresivní čistící prostředky, mohlo by 

dojít k poškození dřevěné užitné vrstvy. Mezi lidmi stále kolují 

někdy až absurdní tipy na údržbu, jako je např. čistění černým 

čajem, apod., od toho Vás důrazně odrazujeme! Používejte 

prosím výhradně speciální prostředky údržby doporučené 

pro čištění dřevěných krytin.


