
CZYSZCZENIE I 
KONSERWACJA
powłoki polimerowej 
posadzki olejowanej



Test został wykonany na jednym z gorszych pomieszczeń. 

Problemem, który doprowadził do takiego stanu parkiet, było 
trwające latami olejowanie i nadbudowane z tego tytułu warstwy, 
jak i brud, który wszedł w kontakt z tłustymi zanieczyszczeniami na 
podłodze. 

Rekonstrukcji parkietu należy dokonać tylko na sucho, w 
przeciwnym razie możemy uszkodzić posadzkę!



Po czyszczeniu gruntownym z użyciem środka Solex i urządzenia 
jednotarczowego, podłoga jest jeszcze lekko wilgotna. 
Po czyszczeniu gruntownym można zauważyć następujące rzeczy, 
których zobaczenie wcześniej uniemożliwiały zalegający brud i 
nadbudowa warstw: 

1. Uszkodzenia mechaniczne podłoża

2. Brud i pozostałości, które osadziły się w
drewnie, ponieważ
podłoga nie była zabezpieczona

3. Przebarwienia pod wpływem światła

4. Częściowo uszkodzone cząsteczki parkietu (wystające), które 
napęczniały wskutek wilgoci 

https://euroczystosc.pl/kleen-solex-5-l-srodek-do-czyszczenia-gruntowego.html


W celu całkowitego usunięcia problemu w tego typu skrajnych 
przypadkach należy zastosować po czyszczeniu gruntownym pad 
szlifujący. Przed nałożeniem warstwy ochronnej wyszlifować 
podłogę. Obszary naoliwione w normalnym stopniu mogą zostać 
wyczyszczone już podczas pierwszego czyszczenia gruntownego, 
mocniej zabrudzone obszary muszą zostać wyczyszczone 
dwukrotnie przy użyciu środka Kleen Solex (zaleca się domieszać 
Fosgalit jako środek wzmacniający Solex w proporcji 100 ml na 10 l 
Solexu, aby podnieść jego skuteczność i zaoszczędzić czas). Następnie
podłogę pokrywamy łącznie 3 warstwami Trigomatu Brillant. 

Poniżej zdjęcie po nałożeniu powłok polimerowych (jeszcze nie w pełni 
utwardzonych).



Podłogę można wypolerować po ok. 5-6 dniach maszyną 
wysokoobrotową, aby zwiększyć połysk i utwardzić środek 
powlekający. 
Klient musi ponadto zadecydować, czy akceptuje taką optykę lub 
czy takie pomieszczenia należy po czyszczeniu gruntownym jeszcze 
wyszlifować, aby ujednolicić obraz podłogi i tym samym usunąć 
usterki z parkietu. 

Zalety obecnie:
• Ochrona przed wilgocią, która osadza się w drewnie.
• Zwiększona higiena ze względu na brak możliwości osadzania 

się i rozwoju zarazków i bakterii w podłożu.
• Gładka powierzchnia ułatwia i przyspiesza czyszczenie
• lepsza optyka bez tłustych zanieczyszczeń i pozostałości brudu



Możliwość renowacji podłogi po 2-3 latach w zależności od stopnia 
uczęszczania, tzn. tylko zniszczenia wierzchniej warstwy powłoki 
ochronnej przy użyciu niewielkiej ilości Solexu i pada oraz poprzez 
naniesienie warstwy Trigomatu, co wystarczy na kolejne 2-4 lata. 

Opcjonalnie stosować po czyszczeniu co 4 tygodnie do bieżącej 
pielęgnacji Trigomat na suchą powierzchnię w proporcji 1:10, aby 
ustabilizować i zrekonstruować wierzchnią warstwę. 

Przy normalnym zabrudzeniu pomieszczeń czyszczenie gruntowne i 
nanoszenie warstwy ochronnej trwa ok. 2 godzin (równolegle trwają 
prace w innych pomieszczeniach). 

W przypadku skrajnie brudnych pomieszczeń – ok. 3 godzin, w 
przypadku szlifowania – ok. 4 godzin. Rozwiązanie to jest jednakże o
wiele bardziej korzystne, niż położenie nowej podłogi. Ponadto 
czasochłonne czyszczenie gruntowne należy wykonać tylko raz w 
pierwszym etapie pracy. Potem ew. co 4-5 lat. 

Po nałożeniu warstwy należy wycierać podłogę co 3-4 dni na sucho 
lub wilgotno, następnie jak zwykle zastosować środki chemiczne. 


