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KONSERWACJA PODŁÓG LAKIEROWANYCH 
W SYSTEMIE EUKULA 
 
 
 W celu zachowania naturalnych cech i struktury drewnianej posadzki zaleca się 
utrzymywanie w pomieszczeniach temperatury 18-20°C i względnej wilgotności powietrza na 
poziomie 50-60%. Przy tym istotne jest utrzymywanie stałej wilgotności powietrza. Zbyt 
duża wilgotności powietrza może spowodować, iż drewno będzie pęcznieć lub paczyć, 
zbyt niska, że może się zsychać lub pękać.  

Optymalne, w miarę stałe warunki w pomieszczeniu powinno się zachować 
szczególnie zaraz po zakończeniu prac parkieciarskich. Pomieszczenie bezwzględnie musi 
być wietrzone. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac mokrych (glazura, terakota, 
gipsowanie itp.) 
 

Po świeżo polakierowanej podłodze, można poruszać się dopiero następnego dnia. 
Całkowite obciążenie możliwe jest po 8-14 dniach. W pierwszych tygodniach po zakończeniu 
prac lakierniczych, nie należy kłaść dywanów, a podłogi czyścić wyłącznie na sucho. Anty 
poślizgowe podkłady pod dywany muszą nadawać się na lakierowaną podłogę drewnianą. 
Nogi od stołu oraz krzeseł, zabezpieczyć podkładkami z filcu. Dodatkowo zaleca się 
nałożenie specjalnych podkładek pod kółka foteli. Przed całkowitym obciążeniem podłogi 
należy przeprowadzić pierwsze prace konserwujące. 
 W tym przypadku polecamy zastosowanie wodnej emulsji konserwującej EUKU-
WAX. W przypadku gdy na podłodze widoczne są miejscowe uszkodzenia, zaleca się 
rozpuszczalnikowy środek EUKU-POLISH, natomiast do gruntownego czyszczenia EUKU-
REINIGER 
 Cienką warstwę EUKU-WAX nanosić należy równomiernie, przy użyciu miękkiej 
szmatki. Podłoga uzyska połysk bez polerowania. W przypadku EUKU-POLISH, sposób 
postępowania jest analogiczny, lecz po krótkim czasie schnięcia, powierzchnię należy 
polerować. 
 Zabrudzenia i piasek należy usuwać szczotką, mopem lub odkurzaczem. Jeżeli istnieje 
taka potrzeba, podłogę należy zmyć wilgotna szmatką. Dodając 0,5L EUKU-WAX do 10L 
wody jednocześnie czyścimy i konserwujemy podłogę. Nie należy wylewać dużo wody na 
podłogę, gdyż drewno może zawilgotnieć i ulec odkształceniu. 
 W przypadku trudnych sytuacji należy zwrócić się o pomoc do doradcy technicznego. 
 
 
Ważne: nie wszystkie środki czyszczące, dostępne na rynku, nadają się na podłogi 
lakierowane. 
 
 
Życzymy przyjemnego użytkowania podłogi! 
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