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Olejová lázeň – speciální čištění a doolejování dřeva a korku
Olejová lázeň u dřevěných a korkových podlah je nízkonákladová a časově úsporná alternativa ke
klasickému základnímu čištění a následnému doolejování povrchu. U této metody bude povrch v
jednom pracovním kroku vyčištěn a současně účinně doimpregnován. Znečištěný a vylouhovaný
povrch nebude sice jako nový, ale získá zpět svoji atraktivitu. Pokud zákazník vyžaduje zcela nový
vzhled, tak je nutné provést kompletní vybroušení dřeva a nové základní olejování.
Oblasti použití:
Bezbarvým olejem impregnované parkety, dřevěné a korkové podlahy s uzavřenými spárami.
Potřebné stroje, nářadí a produkty:
Jednokotoučový rotační stroj
+ PU-Sanační pad šedý
+ Superpad bílý
+ savé Bavlněné hadry pro odstranění přebytečného oleje
T-Wischer s potahem /nanášecí mop/
Ocelová špachtle popř. gumová stěrka /zde prověřit kvalitu gumové lišty, aby nepouštěla barvu/
Ošetřovací voskový olej: euku refresher
Pracovní postup:
1. Volně ležící nečistoty z povrchu podlahy zamést nebo vysát.
2. Pracovat po úsecích velkých asi 10-20 m². Ošetřovací voskový olej euku refresher nanést sytě
mopem T-Wischer (cca 100 - 150 ml/m²).
3. Pomocí jednokotoučového rotačního stroje s podložený PU-Sanačním padem šedým důkladně
povrch mechanicky zpracovat. Během práce musí být povrch neustále dostatečně mokrý od oleje.
Pokud bude povrch hodně sát olej, je nutné znovu na povrch přidat nový olej. Díky mechanickému
otěru povrchu padem bude nečistota z povrchu vázána do oleje. Savá dřevina bude současně sytě
doimpregnována olejem a vrátí se jí opět zvýšená odolnost vůči provoznímu zatížení. Kraje
místnosti, rohy a pro stroj nepřístupná místa zapracovat ručně pomocí držáku Padmeister a ručním
šedým padem.
4. Přebytečný olej společně s nečistotami z povrchu odstranit. Zde je optimální nejprve vše stáhnout
ocelovou špachtlí nebo gumovou stěrkou. Následně podložit pod bílý pad bavlněný hadr a celou
plochu dokonale dosušit. Bavlněné hadry často měnit!
5. Jakmile je jeden úsek hotový, tak stejným způsobem pokračovat na dalším úseku.
6. Úplně na závěr celou podlahu najednou ještě znovu rozleštit novým bílým padem.
Upozornění: euku refresher je nutné nejpozději do 60 minut po nanešení kompletně zpracovat. Pokud
by došlo v průběhu k prací k tomu, že bude olej strojem na povrchu vysušen nebo došlo k časové
prodlevě, je nutné znovu na povrch přidat nový olej a rozpadovat jej.
Po ukončení prací nechat povrch cca 16 hodin schnout (při 23 °C, 50% relativní vlhkosti vzduchu,
pohybu vzduchu), poté je možné podlahu opatrně používat.
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Olejová lázeň – speciální čištění a doolejování dřeva a korku
DVĚ „ZLATÁ PRAVIDLA“ PRO IMPREGNAČNÍ OLEJOVÁNÍ A DOOLEJOVÁNÍ
Vždy platí tato dvě zlatá pravidla správného impregnačního olejování a doolejování:
1. To, co může dřevo do sebe nasát, to musí také dostat!
2. To, co již dřevo nemůže do sebe přijmout, to musí být ještě v mokrém stavu bezezbytku a dokonale
z povrchu odstraněno a odleštěno.
Důležitá upozornění:
· Pro tuto techniku je možné použít pouze řídký ošetřovací olej s obsahem rozpouštědel
– euku refresher. Olej musí mít také dlouhou otevřenou dobu.
· Vzhledem k obsahu rozpouštědel v oleji dojde k jejich vypařování a tím k pachovému zatížení v
prostoru. Dbát také na všechna pravidla při práci s rozpouštědlovými produkty. Během práce a při
schnutí důkladně prostor větrat.
· Naolejované povrchy mají specifickou vůni. Ta se postupem času po důkladném vyzrání a vyschnutí
oleje za několik dnů ztratí. V počáteční fázi po naolejování všechny prostory důkladně větrat.
· Pokud by byla tato metoda použita na barevně pigmentovaný olej, mohlo by dojít ke ztrátě barvy.
Zde je výhodnější volit konvenční dvoustupňovou metodu základního čištění a následného
doolejování pigmentovaným olejem.
· V případě, že není povrch silně znečištěn, je možné použít běžný zelený pad místo PU-Sanačního
padu šedého.
· Varovné upozornění! Nebezpečí samovznícení olejem potřísněných pracovních pomůcek, jako např.
hadry, pady, brusný prach apod. Tyto materiály uzavřít bez přístupu vzduchu do kovové nádoby
nebo zalít vodou a zlikvidovat bez nebezpečí vzniku požáru. Olej samotný není samovznětlivý.
· Dbát také na všechny informace v aktuálním technickém a bezpečnostním listu produktu na
www.dema-eukula.cz.
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Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších
poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi
doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením.
Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat
vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není
možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají
veškeré předchozí verze svoji platnost.
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