
Kiilto 
Parquet Oil

Směs rostlinných olejů na parkety a 
dřevěné podlahy. Určen k nátěru a 
impregnaci parket a dřevěných podlah.

PRŮVODCE

RYCHLÁ METODA 
 PŘÍROZENÝ VZHLED!

  SPADÁ POD 

EN 71-3 
    KLASIFIKACI



Řádně obruste podlahu včetně okrajů a rohů. Vyplňte 
mezery (to je důležité zejména pokud se bude podlaha 
později lakovat. Před nanášením oleje se ujistěte, že je 
podlaha řádně obroušena a není pokryta prachem.

PŘÍPRAVA POVRCHU - BROUŠENÍ

Před použitím olej řádně promíchejte. 
Naneste na podlahu jen takové množství 
oleje, které zvládnete zpracovat. Nanášejte 
olej v rovnoměrné, tenké vrstvě a to 
kovovou nebo gumovou stěrkou. Olej může 
být najednou aplikován na plochy o 
rozměru max. ca 20 m2 .
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METODY NANÁŠENÍ
APLIKACE KOVOVOU STĚRKOU
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Po uhlazení utřete podlahu ručníkem nebo 
podobným materiálem. Před dalším 
nanášením nechte podlahu schnout cca 15 
až 30 minut (podle potřeby).

Čerstvě nanesenou vrstvu oleje uhlaďte 
strojem s červenou nebo jinou deskou. 
Pokud byla podlaha ošetřena na několika 
menších plochách, ujistěte se, že je 
vrstva oleje všude stejná. 
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Opakujte nátěr podle pokynů. 
Nepoužívejte příliš mnoho oleje. Větší 
množství oleje můžete odstranit pomocí 
stroje na čištění s černou deskou. Pokud 
již nebudete podlahu dále natírat, může 
být ošetřena strojem na čištění s bílou 
deskou. Po podlaze je možné zlehka 
chodit po 24 hodinách a konečné pevnosti 
nátěr dosahuje po 2 až 3 dnech.
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Aplikační metody
Kiilto Parquet Oil může být aplikován 
dvěma různými metodami, které se liší od 
těch dříve popisovaných: můžete nanést 
dva nátěry pomocí kovové stěrky bez 
obrušování nebo nanést olej válčkem. 

1. 1 nátěr kovovou stěrkou
2. 1 nátěr kovovou stěrkou (mokré na mokré)
3. Nechte schnout 5 až 15 minut
4. Červená deska
5. Ručník

6. Podle potřeby uhlaďte bílou deskou

1. 1 nátěr s válečkem (váleček mahair, krátký vlas)
2. Nechte schnout 30 až 60 minut
3. Červená deska s ručníkem nebo pouze ručník
4. Podle potřeby uhlaďte bílou deskou
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APLIKACE KOVOVOU ŠPACHTLÍ, 
VARIANTA 2
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VARIANTA S VÁLEČKEM
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Umyjte řádně podlahu s Kiilto 
Parquet Cleaner Easy nebo 
Parquet Cleaner Pro. 

Natřete tenkou vrstvu Kiilto Care 
Oil kovovou stěrkou  nebo strojem 
na čištění s červenou deskou.

Uhlaďte povrch čistícím strojem s 
červenou nebo bílou deskou.

Odstraňte přebytečný oblej 
čistícím strojem nebo hadrem.

Poznámka! Kiilto Parquet Care Oil může být 
použit s přírodním nebo tónovaným Kiilto 
Parquet Oil. 
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ÚDRŽBA DŘEVĚNÝCH PODLAH 
S KIILTO CARE OIL



MAINTENANCE OF WOODEN FLOORS
WITH KIILTO CARE OIL

LAKOVÁNÍ NATŘENÝCH DŘEVĚNÝCH PODLAH

•	 Před lakováním nově natřené podlahy vyčkejte 
alespoň 6, nejlépe však 24 hodin. Natřený 
povrch musí být absolutně čistý než na něj 
nanesete lak.

•	 Na savé typy dřeva jako například borovice 
doporučujeme dva nátěry olejem. Na tvrdé typy 
dřeva jako například dub postačí jeden nátěr.

•	 Všechny laky Kiilto jsou vhodné pro nátěr 
naolejovaných dřevěných podlah. Vezměte na 
vědomí, že lak může ztmavit barvu podlahy, v 
závislosti na použitém oleji, typu dřeva a 
lesklosti laku.

•	

. 

Válečkem naneste 1 až 2 nátěry laku  (např. 
Topaz nebo Opal). Pokud používáte Aku De 
Luxe nebo Kalle Pro, doporučujeme 2 vrsty 
laku. Na porézní typy dřeva můžete první nátěr 
nanést nerezovou šstěrkou. Vyhnete se tak 
hrubému povrchu Podle potřeby můžete povrch 
obrousit mezi nanášením vrstev laku.
Po nalakované podlaze lze zlehka chodit po 24 
hodinách a finální tvrdosti dosáhne asi po týdnu, 
v závislosti na celkových podmínkách a množství 
naneseného laku.



Kiilto Parguet Oil je klasifikováno M1. Jde o směs 
rostlinných olejů na parkety a dřevěné podlahy. Je 
určen k nátěru a impregnaci parket a dřevěných podlah 
v domácnostech a veřejných prostorách. Naolejovaná 
podlaha může být natřena parketovým lakem Kiilto.

Kiilto 
Parquet Oil

• Excelentní odolnost proti opotřebení, 
vodě a chemikáliím

• Krátká doba schnutí - urychluje práci

• Malý zápach

• Nízké VOC emise < 4%

•

• Po použití není podlaha kluzká

Nástroje 

• plechová stěrka, gumový váleček nebo 
váleček s krátkým vlasem

vysavač•

• červená (bílá) deska

• osuška

Po použití navlhčete a uzavřete podložku a osušku  v 
kovové nádobě, nebo pečlivě vymyjte ředidlem 
protože hrozí samovznícení.

Vysoký podíl pevných částic > 
95% zajišťuje dobré vyplnění



Kiilto
Parquet Oil

•	 Excellent resistance against wear, 
water and chemicals

•	 Short drying time = speeds up the job

•	 Mild odour 

•	 Low VOC-emissions < 4%

•	 High solids content > 95% 
ensures good filling

•	 Does not make the floor slippery

Barvy mohou být smíchány. 
Dostupné v mnoha barvách:

Nátěr ve dvou vrstvách
Přibližně 40m2/l,  podle savosti povrchu
Například: plechová stěrka, dubové parkety, 
přibližně 80 m2/2.5 l 
Velikosti balení: Parquet Oil 2.5 l kovová 
nádoba a Parquet Care Oil 1 l plastová lahev

Přírodní

Slonovinová

Stříbrná šedá

Hnědá mocca

Antická černá

  Spadá pod

EN 71-3 
       klasifikaci



www.kiilto.com

ČIŠTĚNÍ NAOLEJOVANÝCH 
DŘEVĚNÝCH PODLAH
K údržbě naolejovaných podlah 
doporučujeme Kiilto Parquet Cleaner 
nebo Kiilto Parquet Cleaner Pro. 

www.adhest.eu

ADHEST s.r.o., Semice 114, 28917 Semice (NB), Tel.: +420 603446506    E-mail: prodej@adhest.eu




