
 

 

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ŚRODKA  CZYSZCZĄCEGO DO                                                                                       

PODŁOGI OLEJOWANEJ N-NEUTRAL 

 N-Neutral jest to środek myjąco-pielęgnujący, odpowiedni do stosowania na olejowanych 

podłogach drewnianych, zapewniając optymalne  czyszczenie i pielęgnację. Nie zawiera mydła- 

w przeciwieństwie do środków opartych na mydle nie dochodzi do powstawania plam na 

podłodze. 

 Pierwsze mycie podłogi po olejowaniu zalecamy po około 2 -3 tygodniach po pełnym 

utwardzeniu się oleju. Pełne utwardzenie podłogi zależy  przede wszystkim od warunków 

panujących w pomieszczeniu (wilgotność i temperatura). 

  Aby zwiększyć żywotność powłoki, przed wejściem do pomieszczenia umieścić ochronne 

dywany lub wycieraczki w celu usunięcia z obuwia piasku i błota. Piasek pod butami działa na 

podłogę jak papier ścierny. Żadne, nawet najlepsze zabezpieczenie nie oprze się drobnym 

ziarnom, co w efekcie spowoduje powstawanie  zarysowań. 

 Zalecane jest aby nogi od stołów, krzeseł i innych mebli  zostały podklejone filcowymi 

podkładkami, pod krzesła obrotowe zalecamy położenie specjalnej maty. 

 Codzienna pielęgnacja podłogi wymaga sprzątania podłogi „na sucho” za pomocą szczotki, 

szmatki bądź odkurzacza z odpowiednią końcówką. 

 Do regularnej, codziennej pielęgnacji  podłogi na mokro należy używać środka czyszczącego do 

podłóg olejowanych N-Neutral, po rozpuszczeniu go w wodzie ok. 1 ml  w  jednym litrze wody   

( 1 : 1000). Do czyszczenia bardzo zabrudzonej podłogi należy użyć  10 ml N-Neutral w jednym 

litrze wody (10:1000). Wodę do czyszczenia należy rozprowadzić dokładnie wyciśniętym 

mopem lub ściereczką, Powierzchnię należy wytrzeć czystą, suchą i nie strzępiącą się 

ściereczką, a następnie pozostawić powierzchnię do wyschnięcia. 

 N-Neutral należy dokładnie wymieszać i rozpuścić. W przypadku czyszczenia bardzo ważne 

jest aby przy myciu podłogi używać  jak najmniej wody. 

 W przypadku plam na podłodze należy bezpośrednio wylać bez rozcieńczenia N-Neutral na 

plamę i pozostawić na 10 minut a następnie zetrzeć. 

 Nie stosować do czyszczenia podłogi innych „ uniwersalnych” środków myjących, a także 

środków od innych producentów, ponieważ mogą one osłabić powłokę olejowaną a także mogą 

pozostawiać matowy osad. 

 Odpowiednia  pielęgnacja i konserwacja podłogi drewnianej zwiększa żywotność powłoki. 

Stosowanie lakierów, olejów i środków pielęgnujących  od jednego producenta daje gwarancje, 

że produkty są kompatybilne ze sobą i dają pożądany efekt. Stosowanie innych środków 

pielęgnujących niż te zalecane przez producenta mogą spowodować zniszczenie lub 

uszkodzenie powłoki lakierowej. 

 

 

 


