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Údržba podláh Kährs  
s povrchovou úpravou v prírodnom oleji  

 

Saténový olej (Satin oil)  1l fľaša - artiklové č. 710553
 
Ošetrenie saténovým olejom musí prebehnú ť bezprostredne po položení podlahy  
a potom 3x až 4x ro čne. 

 
Saténový olej sa používa na ošetrenie podláh s povrchovou úpravou v prírodnom oleji.  
 
Obsiahnuté látky sú: ľanový olej, minerálny olej, upravená prírodná živica, vysúšadlá a vonné látky, rovnako ako 
málo aromatický technický benzín. Saténový olej je bezolovnatý a neobsahuje ani ďalšie ťažké jedovaté kovy, 
dioxín a formaldehyd. Obsiahnuté rozpúšťadlo je technický benzín (kerozin bez zápachu) 

 
Návod na použitie:  

 
Obytná zóna – ru čná údržba  
Drevenú podlahu najprv vyčistíme čističom Kährs Cleaner a mopom alebo mäkkou bavlnenou handričkou,  
ktorú riadne vyžmýkame vo vedre s vodou (len jemne navlhčíme). Podlaha musí byť za minútu opäť suchá.  
 
Potom postriekame podlahu Saténovým olejom z rozprašovača v tenkej vrstve po smere vlákien a votrieme buď 
bavlnenou handričkou alebo suchým mopom. Za hodinu parkety vyleštíme po smere vlákien pomocou novej 
suchej bavlnenej handričky. Počas zasychania na podlahu nešliapte. Asi po 5 hodinách schnutia je možno 
podlahu plne zaťažiť. Saténový olej je veľmi výživný a maximálne odolný. Pre údržbu ho je vhodné používať  
3 - 4x ročne. 
Podľa nasiakavosti dreva posta čí 0,75 l na cca 300 m2.  

 
Priemyslová zóna – ru čná údržba  
Drevenú podlahu najprv vyčistíme čističom Kährs Cleaner a mopom alebo mäkkou bavlnenou 
handričkou, ktorú riadne vyžmýkame vo vedre s vodou (len jemne navlhčíme). Podlaha musí byť za 
minútu opäť suchá.  
 
Potom vyleštíme podlahu pomocou tanierovej brúsky s padom (leštičkou) tak, že saciu handričku s 
troškou saténového oleja natiahneme cez podušku. Potom necháme Saténový olej asi 6 hodín 
zaschnúť. Počas zasychania na podlahu nešliapte.  
Pri silnom zašpinení nanesieme Saténový olej rovnomerne tanierovou brúskou a zelenou čistiacou 
poduškou. Asi po 30 minútach zotrieme podlahu sacou handrou a nakoniec nasucho vyleštíme 
bavlnenou handričkou, ktorú podložíme pod podušku. 
Spotreba 0,75 l/ na cca 80 m2  

 
Upozornenie na nebezpe čenstvo!  
Z dôvodu nebezpečenstva samovznietenia pokladajte handry, špongie alebo podušky napustené 
olejom na nehorľavé materiály a nechajte uschnúť alebo ich prepláchnite v nehorľavých nádobách a 
zlikvidujte. 
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