
 
 

Vážený zákazník, ďakujeme, že ste sa rozhodol pre kúpu vysoko kvalitných parkiet značky Bauwerk a veríme, 
že Vám táto podlaha bude výborne slúžiť po mnoho rokov.  
 

Dodržujte prosím nasledujúce pokyny na údržbu a čistenie Vašej podlahy Bauwerk: 

 

Starostlivosť a čistenie parkiet s LAKOVANOU povrchovou úpravou: 
 

Vďaka lakovanej povrchovej úprave sa na podlahe vytvorí impregnačná ochranná vrstva, ktorá ošetruje a 

chráni parkety pred znečistením a opotrebovaním.  

Pravidelné čistenie a údržba pomáha chrániť vrstvu laku na podlahe. Bauwerk dodáva 3 typy lakovaných 

podláh: 

 matný lak 

 saténový lak 

 vysoko lesklý lak 

 

Bežné čistenie podlahy: 
 

Všetko, čo potrebujete pre bežné čistenie podlahy, je zmeták, mop a vysávač.  

Ľahké nánosy nečistôt odstránite najlepšie navlhčenou handrou, pričom odporúčame pridať do vody 

neabrazívny čistiaci prostriedok Bauwerk Parquet Cleaner*.  

Odolnejšie nečistoty odstránite čistiacimi prostriedkami Bauwerk Intensive Cleaner* alebo Bauwerk Spot 

Remover*. 

 

Ošetrovanie parkiet pri bežnom užívaní: 
 

Je veľmi dôležité, aby boli parkety vedľa bežného čistenia tiež ošetrované.  

Výrobca odporúča použiť prostriedok Bauwerk Parkett Polish *, ktorý zodpovedá povrchovej úprave Vašej 

podlahy - na výber máte saténový lak, vysoko lesklý lak alebo matný bezfarebný lak - všetko pre podlahy 

určené na použitie s bežnou záťažou. Odporúčame nariediť tento prostriedok čistou vodou.  

Po vytrení podlahy takto nariedeným prostriedkom zostane na parketách ľahká ochranná vrstva, ktorú 

nechajte zaschnúť. 

 

Odstránenie starých ochranných vrstiev prostriedku Bauwerk Parkett Polish: 
 

Raz za čas je potrebné odstrániť nánosy ochranných vrstiev z parkiet. To docielime pomocou prostriedku 

Bauwerk Intensive Cleaner*. Potom môžete opäť pokračovať v bežnom čistení a ošetrovaní parkiet.  

*Čítajte prosím pozorne návod na použitie daného čistiaceho prostriedku, ktorý je uvedený na balení 

 

Starostlivosť a čistenie parkiet s povrchovou úpravou v PRÍRODNOM OLEJI: 
 

Povrchová úprava v prírodnom oleji vytvára na parketách ochrannú vrstvu, ktorá  

chráni Vašu podlahu pred opotrebovaním a nečistotami. Pravidelným čistením a údržbou chránite Vašu 

podlahu a udržujte jej prirodzene krásny vzhľad. 

 

Počiatočná údržba: 

 

Odporúčame ošetriť podlahu ihneď po položení, čím predídete zaneseniu nečistôt a vlhkosti do oblasti spoja 

perodrážky. Použite na to prostriedok Bauwerk Care Oil Colourless*. Túto počiatočnú údržbu vykoná na 

požiadanie podlahár, ktorý Vám podlahu pokladal. 

 

Bežné čistenie podlahy: 

 

Všetko, čo potrebujete pre bežné čistenie podlahy, je zmeták, mop a vysávač.  



Ľahké nánosy nečistôt odstránite najlepšie navlhčenou handrou, pričom odporúčame pridať do vody 

neabrazívny čistiaci prostriedok Bauwerk Parquet Cleaner*. Odolnejšie nečistoty odstránite čistiacimi 

prostriedkami Bauwerk Intensive Cleaner* alebo Bauwerk Spot Remover*. 

 

Ošetrovanie parkiet pri bežnom užívaní: 

 

Pre bežné ošetrenie parkiet odporúčame používať prostriedok Bauwerk Wash Care*, koncentrát, ktorý 

obsahuje jojobový olej a pridáva sa do čistej vody. Frekvencia ošetrovania týmto prípravkom závisí na intenzite 

používania a opotrebovania podlahy. 

 

Ošetrovanie parkiet pri veľkej záťaži a užití (komerčné a verejné priestory):  

 

Očistený povrch parkiet môžeme oživiť prostriedkom Bauwerk Maintenance Oil *. Plochým mopom naneste 

tenkú vrstvu prostriedku a nechajte 3 až 4 hodiny zaschnúť. Frekvencia použitia prostriedku závisí na 

frekvencii užívania podlahy. Obráťte sa na Vášho podlahára, ktorý Vám ošetrenie podlahy vykoná. 

 

Základné čistenie parkiet pri veľkej záťaži a použití (komerčné a verejné priestory):  
 

Odstráňte najprv najhoršie nánosy špiny. Potom sprejom naneste prípravok Bauwerk Intensive Cleaner * a 

nechajte niekoľko minút pôsobiť. Na odstránenie vrstvy špiny použite čistiaci stroj s jedným kotúčom a padom 

a následne celú plochu očistite sajúcimi utierkami. Potom povrch parkiet umyte čistou vodou a utrite do sucha. 

Ďalej sa starajte o parkety viď. odporúčania vyššie. 

 

Oprava škrabancov a odrenín: 
 

Odporúčame používať prostriedok farebný Bauwerk Care Oil * pre parkety z tmavých drevín alebo pre farebne 

morené parkety. Takto správne zvolený opravný olej zatmaví a zafarbí svetlé miesta po škrabancoch a 

odreninách.  

*Čítajte prosím pozorne návod na použitie daného čistiaceho prostriedku, ktorý je uvedený na balení. 

 

Pomôcky na čistenie a údržbu: 
 

Bauwerk ponúka praktické pomôcky pre domáce čistenie Vašej podlahy. Ideálnou kombináciou sú uvedené 

čistiace prostriedky a mop od Bony s teleskopickou tyčou. Bona mop sprej s integrovanou nádržkou na čistič je 

tiež veľmi praktickým pomocníkom pri Vašom upratovaní.  

Všetky uvedené prostriedky na čistenie a údržbu Bauwerk zakúpite u Vášho predajcu parkiet Bauwerk. 

 

Farebný systém: 

 

Prostriedky na čistenie a údržbu Bauwerk sú triedené podľa farieb. Farebný motýlik na štítku označuje na čo 
je daný prostriedok určený: 

 

Ružový motýlik označuje čistiace prostriedky.  

 

Zelený motýlik označuje ochranné laky (polish), ktoré sú určené pre ošetrovanie parkiet s lakovanou 

povrchovou úpravou.       

 

Oranžový  motýlik označuje  oleje,  ktoré sú určené pre starostlivosť a údržbu parkiet s povrchovou 

úpravou v prírodnom oleji.       
 
 
 
 
 
 
 
 



Bezpečnostné pokyny: 

 

Oblečenie postriekané prostriedkom s olejom je horľavé. Uchovávajte ho preto v uzavretej kovovej nádobe 

alebo ho nechajte rozprestreté uschnúť na nehorľavom mieste. Potom, čo je látka úplne suchá, je možné ju 

vyhodiť s bežným odpadom. 

 

Všeobecné odporúčania pre ochranu Vašej podlahy: 

 

Rohožka alebo čistiaca zóna pred vstupom do miestnosti zabraňuje zanášaniu piesku a nečistôt na Vaše parkety.  

Opatrite nohy a hrany nábytku, ktorý je položený na parketách mäkkými chrániacimi podložkami. Zabránite tým 

poškriabaniu a odretiu parkiet.  

Používajte plastové podložky na podlahu v miestach, kde používate kolieskové stoličky. Používajte len mäkké 

kolieska na kolieskových stoličkách a pravidelne ich čistite. Vodu a všetky ďalšie kvapaliny okamžite odstráňte z 

podlahy.  

Údržba podlahy a ideálna zdravá klíma v miestnosti prospieva parketám.  

Strážte správnu teplotu a vlhkosť v miestnostiach a to predovšetkým v zimnom období. Teplota by sa mala 

pohybovať medzi 20 až 22 °C a vlhkosť vzduchu medzi 40 až 50%. Ak máte podlahové vykurovanie, teplota 

povrchu podlahy nikdy nesmie prekročiť 27 °C. 

 

Všetky informácie tu uvedené sa zakladajú na mnohoročných skúsenostiach spoločnosti Bauwerk. Nemôžeme 

ale niesť zodpovednosť za následky nesprávnej alebo neprofesionálnej aplikácie uvedených postupov. 

Mnoho ďalších informácií nájdete na našich webových stránkach: www.bauwerk- parkett.com 

Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky s amoniakom.  

Nikdy nenechávajte stáť vodu na podlahe, môže to spôsobiť zdvihnutie Vašich parkiet. Všetky kvapaliny z 

podlahy bezodkladne vysušte. Odporúčame tiež nepoužívať parný čistič.  

Pre údržbu a čistenie Vašej podlahy odporúčame používať iba handry z mikrovlákien a bavlny. 

http://www.bauwerk-/

