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Poradnik barwienia starych parkietów i podłóg drewnianych bejcą do parkietu firmy 
Hesse 
 
1. Oszlifować powierzchnię parkietu do surowego drewna (P120). 
  
2.  Zmierzyć wilgotność drewna w podłodze (powinna być nie mniejsza niż 8 %). W razie 

konieczności podwyższyć wilgotność drewna, skrapiając je ręcznym opryskiwaczem. 
Po wysuszeniu ponownie szlifować/wygładzić papierem ściernym P120. 

  
3.  Sprawdzić wilgotność powietrza (nie powinna być mniejsza niż 30 %, idealnie 55 – 60 

%); w razie konieczności użyć nawilżacza powietrza. 
  
4. Na krytycznych rodzajach drewna zalecamy wcześniejsze użycie bezbarwnej bejcy do 

parkietu (CLEAR-WPB 1000) w celu zapobieżenia nieregularnym lub plamistym 
rezultatom bejcowania. Nanieść bejcę WPB 1000 (wałkiem/natrysk) i obrobić do 
całkowitego wysuszenia powierzchni (maszyna jednotarczowa z białą poduszką). 

  
5. Suszenie bezbarwnej bejcy: przez noc, przynajmniej 16 godzin w temperaturze 20 °C 

przy wystarczającej wymianie powietrza. 
  
6. Nadawanie koloru: 

Nanieść bejcę (WPB1..odcień barwy), dobrze zwilżając, z możliwie najmniejszym 
nadmiarem (wałkiem/natrysk), bezpośrednio potem obrobić maszyną jednotarczową 
z podłożoną białą poduszką, aż bejca zostanie całkowicie wchłonięta przez drewno. 
Ślady obrotów maszyny jednotarczowej wskazują na miejsca nadmiaru bejcy, które 
muszą zostać rozprowadzone. W przypadku większych powierzchni ew. wymienić 
poduszkę. Lekkie zwilżenie poduszki wodą ułatwia rozprowadzanie bejcy. Nadmiar w 
rejonie naroży usunąć ręcznie za pomocą poduszki.  
Większe powierzchnie obrabiać we dwójkę. 

  
 Dodanie do bejcy do parkietu do 5 % opóźniacza Hesse-RETARDER może być 

pomocne przy obróbce bardzo dużych powierzchni parkietu, w przypadku 
skomplikowanych układów przestrzennych i/lub niedostatecznych warunków 
klimatycznych, jak wysokie temperatury lub niska wilgotność powietrza.  
Hesse-RETARDER minimalizuje skłonność do nakładania się warstw i odbarwień. 

  
7. Suszenie: przez noc, przynajmniej 16 godzin w temperaturze 20 °C przy wystarczającej 

wymianie powietrza. 
  
8. Lakierowanie nawierzchniowe: wszystkimi środkami uszczelniającymi do parkietu 

firmy Hesse, przede wszystkim na bazie wody. 
W przypadku uszczelniania olejami prosimy przestrzegać specjalnych zaleceń. 
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Poradnik odnośnie bejcowanych a następnie olejowanych parkietów i podłóg 

drewnianych 

Naturalne piękno podłóg drewnianych jest w wielu przypadkach jeszcze wzmacniane przez 

zastosowanie bejc do parkietów firmy Hesse specjalnie opracowanych dla parkietów i 

schodów. 

W połączeniu z uszczelniaczami olejowymi firmy Hesse uzyskuje się poza tym jeszcze 
indywidualne, ekskluzywne efekty dekoracyjne i powierzchnie, które spełniają najwyższe 
wymagania. 
Aby trwale utrzymać wysoką jakość bejcowanych a następnie olejowanych powierzchni 
parkietów lub stopni schodów, należy obok zwykłej obróbki wstępnej podłoża i 
zastosowania bejcy do parkietu zwrócić uwagę na kilka specjalnych zagadnień: 
 
1. Podłogi z parkietu czy stopnie schodów są powierzchniami użytkowymi; ślady użycia 

nie pozostają na dłużej! Czas powstania, jak również zakres i zasięg i rozmiary tych 
śladów zależą od rodzaju, intensywności i częstotliwości obciążenia. 

  
2.  Bejcowane podłogi drewniane wymagają w celu ochrony warstwy olejowej o 

wystarczającej grubości w postaci opracowanego przez firmę Hesse uszczelniacza 
olejowego do parkietu / schodów. Im więcej uszczelniacza olejowego zostanie 
naniesione, tym większa będzie odporność powierzchni parkietu i tym lepiej będzie 
chroniona bejca. W przypadku zbyt małej ilości naniesionego uszczelnienia olejowego, 
odpowiednio mniejsze jest też działanie ochronne, i bejca może się odbarwiać np. 
poprzez działanie wilgoci (woda do mycia itp.). W skrajnych przypadkach może się 
zmienić odcień barwy i obraz bejcowania. 

  
3.  Oleje Proterra nie nadają się do stosowania na bejce do parkietu, ponieważ nie 

zapewniają one potrzebnej dla tego celu zastosowania funkcji ochronnej! 
  
4. Regularne, profesjonalne, i dostosowane do intensywności obciążenia, czyszczenie i 

pielęgnacja środkami do czyszczenia i pielęgnacji firmy Hesse jest bezwarunkowo 
konieczne, aby zachować trwale jakość drewnianej podłogi.  

  
5. Aby zagwarantować jednolitą kolorystykę podłogi, ew. obróbkę / naprawę należy 

wykonać prewencyjnie przed uszkodzeniem warstwy nadającej kolor. Dlatego 
zalecamy się regularną kontrolę wzrokową przez doświadczonego specjalistę. Zalążki 
śladów zużycia i miejsca uszkodzeń są wtedy wykrywane i usuwane na czas. 

  
6. Prosimy zapoznać się z Informacjami technicznymi dla danego produktu oraz 

instrukcją pielęgnacji według normy DIN 18356. 
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Poradnik odnośnie czyszczenia i pielęgnacji parkietów i podłóg drewnianych 
 
Drzewo jest produktem naturalnym, który żyje i pracuje wraz z wahaniami temperatury i 
wilgotności powietrza w pomieszczeniu.  
Wyważony, nie za suchy klimat pomieszczenia jest godny polecenia dla ludzi, jak również dla 
naturalnych powierzchni drewnianych. Temperatura pokojowa powinna być pozostawać w 
granicach  
18 - 22 °C, a wilgotność względna w granicach 50 - 60 %.  
Zbyt wysoka lub za niska wilgotność powietrza prowadzi do pęcznienia drewna lub 
powstawania szczelin w parkiecie, za co producent nie może ponosić odpowiedzialności. 
Higrometry do mierzenia wilgotności powietrza są dostępne w handlu.  
Kwiaty i pojemniki z wodą na grzejnikach poprawiają klimat pomieszczenia. 
Zmiana odcienia barwy na skutek działania światła jest normalna i świadczy o 
autentyczności produktu naturalnego. 
Powierzchnia drewnianej podłogi podlega naturalnemu zużyciu w zależności od obciążenia. 
Zalecamy się regularną kontrolę wzrokową przez doświadczonego specjalistę. Zalążki 
śladów zużycia i miejsca uszkodzeń są wtedy wykrywane i usuwane na czas. 
Pomimo wszystkich środków ostrożności wycierania się warstwy użytkowej nie da się 
uniknąć. Naprawianie lub ew. ponowne lakierowanie uszczelniające jest nieuniknione. 
Aby zachować piękno swojej podłogi z drewna, należy pamiętać o następujących rzeczach: 
1. Należy zapobiegać nadmiernemu nanoszeniu zanieczyszczeń przez korzystanie z 

wycieraczek. Piasek lub inne zanieczyszczenia o ostrych krawędziach należy 
natychmiast usuwać. 

  
2.  Filcowe podkładki pod krzesła, meble itp. zapobiegają zarysowaniu podłogi,  

chodzenie w butach na obcasach również szkodzi powłoce lakierniczej. 
  
3.  Naturalne drewno nigdy nie można pozostawić na dłuższe okresy czasu w stanie 

wilgotnym lub mokrym, ponieważ wchłania ono wodę i zmienia wtedy kształt 
(pęcznienie). Dlatego zawsze należy je wycierać na wilgotno (tzn. wykręconymi 
szmatkami). Rozlane ciecze (np. napoje) należy natychmiast usuwać, aby zapobiegać 
długotrwałemu ich działaniu.  

  
4. W przypadku posiadania roślin doniczkowych prosimy używać podstawek! 
  
5. Nie używać żadnych agresywnych ani szorujących środków czyszczących! 
  
6. Czyszczenie na sucho: 

Normalne codzienne czyszczenie odbywa się za pomocą suchej, miękkiej miotły, 
mopa, odkurzacza lub ściereczki pochłaniającej kurz. 

  
7. Czyszczenie na mokro i pielęgnacja środkiem PROTECT-CLEANER PR 90 utrzymuje 

piękno Twojej drewnianej podłogi: 
W celu regularnego czyszczenia i pielęgnacji należy dodawać go do wody do mycia. 
Tym roztworem wycierać na wilgotno (nie na mokro, lecz lekko zwilżoną szmatką).  
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Utrzymanie lub regularne czyszczenie i pielęgnacja:  
W przypadku mniejszych zanieczyszczeń mieszanina 1 : 100 (100 ml na 10 l wody). 
Przy większych zanieczyszczeniach lub do intensywnej pielęgnacji mieszanina maks. 
do 1 : 10 (100 ml na 1 l wody). 
Usuwanie plam:  
z kawy, herbaty, mleka, soków, moczu, krwi - PR 90 z wodą. 

  

8. Intensyfikacja czyszczenia środkiem INTENSIVE-CLEANER PR 91: 
W celu intensyfikacji czyszczenia, w celu usunięcia pozostałości wosku i 
przygotowania naolejonych powierzchni do częściowej naprawy za pomocą środka 
ochronnego PROTECT-OIL. 
Przed użyciem sprawdzić odporność powierzchni na działanie środka czyszczącego 
INTENSIVE-CLEANER! 

 
Uwaga: 
Przedstawione informacje mają charakter doradczy, opierają się na najlepszej wiedzy i 
starannych badaniach, zgodnie z aktualnym stanem techniki. Informacje te nie mają 
charakteru prawnie wiążącego. Oprócz tego odsyłamy Państwa do naszych warunków 
handlowych. 
Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EG) Nr 1907/2006 zostanie udostępniona. 
 


