
Sada na údržbu 
a čistenie olejovaných 

podláh 

 

 

 

 

Obsah balenia: 
Kompletná sada pre čistenie a pravidelnú údržbu olejovaných plôch, ktorá obsahuje: 
- 1x INTENZÍVNY ČISTIČ - 750ml  
- 1x PARKETOVÉ MYDLO - 750ml 
- 1x OLEJ NA ÚDRŽBU SPRAY - 400ml + mäkká bavlnená handrička + brusivo. 

 
Intenzívny čistič 
Zmes prírodných olejov a voskov so schopnosťou dokonalého čistenia silne zašpinených olejovaných 
podláh.   
Použitie a spôsob nanášania: 

- Použitie v interiéry. 
- Čistenie silno zašpinených olejovaných podláh aj olejovaného nábytku hlavne pred ich renováciou. 
- Riedi sa vlažnou vodou v pomere 1 : 9 (1 diel koncentrátu : 9 dielov vody). 
- Zriedenú zmes nanášať na ošetrovanú plochu pomocou handry v smere drevných vláken. Handru 

priebežne preplachovať v čistej vode a vyžmýkať. Vyčistenú plochu už neumývať čistou vodou! 
 
Parketové mydlo 
Zmes prírodných olejov a voskov. Vytvára tenký film, povrch čistí, chráni a oživuje . PARKETOVÉ MYDLO 
CIRANOVA® je silno koncentrované, zaručuje optimálnu ochranu voči zašpineniu. 
Použitie a spôsob nanášania: 

- Použitie v interiéry. 
- Pravidelná údržba a čistenie olejovaných a voskovaných povrchov. 
- Koncentrát sa riedi s vlažnou vodou v pomere 1 : 40 (250 ml koncentrátu : 10 l vlažnej vody). 
- Zriedenú zmes nanášať na ošetrovanú plochu pomocou handry v smere drevných vláken. Handru 

priebežne preplachovať v čistej vode a vyžmýkať. Nikdy neumývať povrch s čistou vodou, odstráni 
sa tak ochranný film, ktorý zanecháva PODLAHOVÉ MYDLO CIRANOVA®. 

 
Olej na údržbu – spray 
Olej pre lokálnu údržbu podláh a nábytku, ošetrených podlahovými olejmi, voskovými alebo UV olejmi. Po 
ošetrení olejovaný povrch získava na lesku a čírosti. 
Použitie a spôsob nanášania: 

- Použitie v interiéry. 
- Lokálna údržba drevených podláh, parkiet a nábytku, povrchovo upravených olejmi, voskovými 

olejmi a UV olejmi. 
- Olej aplikovať v tenkej rovnomernej vrstve na ošetrovanú plochu. Nechať pár minút penetrovať, 

následne zotrieť suchou handrou bez chlpov. Ošetrený povrch zaťažovať až po minimálne 24 hod.. 

 


