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Odpowiednia pielęgnacja i czyszczenie podłóg drewnianych to ich 
piękny wygląd na
dłużej. Czym myć parkiet, żeby błyszczał? Kiedy sprawdzi się mydło, 
a kiedy pasta
do parkietu? Czy czyszczenie parkietu domowym sposobem to skuteczny 
i dobry pomysł?
Doradzamy!

 

Drewno to materiał bardzo trwały i wytrzymały na oddziaływanie wielu 
przeróżnych czynników, ale jednocześnie dość wrażliwy. Nie warto 
zatem eksperymentować – zarówno, jeśli chodzi o metody konserwacji 
czy renowacji, jak i pielęgnacji. Postawmy na profesjonalne 
preparaty do drewna, jak np. płyn do podłóg lakierowanych. 
Podpowiadamy, czym myć parkiet, aby mu nie zaszkodzić, a wręcz 



przeciwnie – zachować go w jak najlepszym stanie przez lata.

Pielęgnacja podłogi drewnianej: co oprócz 
mycia?

Codzienna pielęgnacja podłogi drewnianej to nie tylko jej mycie. Aby 
prawidłowo dbać parkiet z drewna, należy pamiętać o kilku innych 
czynnościach – przede wszystkim o jego regularnym, najlepiej 
codziennym odkurzaniu. To nie przesada! W ten sposób chronimy 
powłoki zabezpieczające surowe drewno przed uszkodzeniem. Drobinki 
piasku (wnoszone z zewnątrz na podeszwach obuwia) mogą działać jak 
papier ścierny, tzn. naruszać, ścierać i uszkadzać lakier. Należy 
zatem odkurzać, używając do go szczotki z miękkim włosiem. W 
sprzedaży są specjalne szczotki przeznaczone do odkurzania parkietu 
i paneli, które w przeciwieństwie do tych do dywanów czy wykładzin 
nie są wyposażone w kółka mogące dodatkowo zarysować podłogę.

Aby uniknąć wnoszenia piasku, błota czy innych zabrudzeń z zewnątrz, 
powinniśmy z uwagą zaplanować strefę wejściową i uwzględnić w niej 
parę przydatnych rozwiązań. Kupmy dobrej jakości wycieraczki, 
zbierające wodę i błoto, a poza tym zorganizujmy miejsce, w którym 
wchodzący będą mogli zostawić obuwie.

Jak i czym myć drewnianą podłogę? 
Najważniejsze zasady

Oprócz odkurzania kluczowe jest mycie podłogi drewnianej, a raczej 
jej przecieranie lekko wilgotną, dobrze odciśniętą szmatką czy 
mopem. Mycie drewna dużą ilością wody nie wchodzi w grę! Nawet, 
jeśli lakier, którym pokryta jest powierzchnia skutecznie 
zabezpiecza go przed działaniem wilgoci, lepiej tego unikać. Należy 
pamiętać, że drewniany parkiet to nie lita, zwarta konstrukcja, a 
system połączonych ze sobą desek. Nie dopuszczajmy do przedostawania 
się kropelek wody w te połączenia, inaczej w dalszej perspektywie 
może dojść do zawilgoceń, pęcznienia drewna, a w konsekwencji – 
uszkodzenia podłogi.



Miejmy na uwadze, że mycie podłogi drewnianej wymaga użycia 
specjalnych środków do drewna. Uniwersalne preparaty, przeznaczone 
do różnego rodzaju powierzchni, mogą zawierać zbyt silne 
detergenty lub zostawiać na powierzchni drewna osad. Co więcej, 
wybierajmy produkty dedykowane do podłóg o danym wykończeniu, 
czyli lakierowanych lub olejowanych. Do parkietów lakierowanych 
zaleca się używanie preparatów bez dodatków tłuszczu, z kolei 
pielęgnacja podłogi olejowanej bazuje na preparatach tłuszczowych.

Środki do pielęgnacji parkietu 
lakierowanego:

* płyn do mycia parkietu lakierowanego

Półki w marketach budowlanych czy hipermarketach wręcz uginają się 
od różnego rodzaju środków i płynów do mycia parkietów 
lakierowanych. O to, jaki preparat warto zastosować, możemy 
zapytać specjalistę w sklepie producenta czy dystrybutora. Pomoże 
nam dobrać produkt, a do tego weźmie pod uwagę specyfikę danego 
gatunku drewna, ułożonego w naszym domu parkietu czy też rodzaj 
zabezpieczającego go lakieru. Dobrej jakości płyny do parkietów 
lakierowanych tworzą na powierzchni drewna swego rodzaju dodatkową 
powłokę ochronną. Możemy wybierać środki, emulsje nabłyszczające 
lub matowe, w zależności od oczekiwanego efektu wizualnego.

* pasta do parkietu lakierowanego



Co kilka miesięcy powinniśmy powtarzać pastowanie parkietu. 
Regularne pastowanie parkietu wzmacnia powłokę lakieru oraz 
sprawia, że powłoka zachowuje swój pierwotny wygląd wykończenia 
(np. nie nabiera połysku, a pozostaje matowa). Wiele produktów ma 
w składzie wosk oraz poliuretan, które jednocześnie pielęgnują i 
zwiększają trwałość lakieru.

Zarówno podczas stosowania środków do mycia drewnianej podłogi, 
jak i pastowania należy ściśle kierować się zaleceniami ich 
producentów. Dobrym pomysłem jest też pielęgnowanie podłogi 
drewnianej zawsze za pomocą wyrobów tego samego producenta.

Pielęgnacja podłogi olejowanej:

* płyn do mycia parkietu olejowanego

Czym myć podłogę olejowaną? Tylko środkami o takim przeznaczeniu. 
Na rynku dostępna jest cała gama preparatów do mycia i pielęgnacji 
podłogi olejowanej, podobnie jak w przypadku czyszczenia drewna 
lakierowanego. Aby nie zniszczyć ochronnej warstwy oleju, 
wybierzmy płyn z roślinnymi mydłami i naturalnymi dodatkami 
pielęgnacyjnymi.

* wosk do parkietu olejowanego

Wosk do podłóg olejowanych, nazywany olejowoskiem, łączy w sobie 
właściwości olejów i wosków. Pozostawia na powierzchni drewna 
delikatną warstewkę ochronną, która chroni ją przed warunkami 
otoczenia oraz powstawaniem rys.

Domowe sposoby czyszczenia parkietu

Drewno to naturalny materiał, kusi więc, aby sięgnąć po naturalne, 
„babcine” metody jego pielęgnacji. Są w końcu z powodzeniem 
stosowane od lat! Mycie podłogi drewnianej wodą z octem i szarym 
mydłem, dodatek czarnej herbaty czy boraksu, a do tego oliwa z 
oliwek – takie wytyczne możemy znaleźć na forach internetowych. 
Czy są skuteczne? Można założyć, że tak. Jednak to, że dany 
składnik jest naturalny i bezpieczny dla użytkownika, wcale nie 



musi oznaczać, że będzie bezpieczny dla drewna i zabezpieczających 
je powłok. Domowe sposoby na mycie drewnianej podłogi czasem mogą 
wręcz zaszkodzić niż pomóc. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest 
używanie przeznaczonych do tego środków, np. rekomendowanych przez 
producenta podłogi.

Bardzo ważne: zabezpieczenie podłogi 
odpowiednim wyrobem

Oczywiście kluczowe jest to, jakie produkty do zabezpieczenia 
drewnianej podłogi wybraliśmy. Od tego zależeć będzie odporność na 
uszkodzenia czy powstawanie rys np. przez wspomniane drobinki 
piasku wnoszone na obuwiu. Jeśli pokryliśmy parkiet Sadolin 
Profesjonalnym Lakierem do Parkietów [1] lub tym bardziej 
Sadolin Lakierem do Parkietów Intensywnie Eksploatowanych [2], 
ryzyko zarysowania parkietu będzie mniejsze.

 

Systematyczna i prawidłowa pielęgnacja podłóg lakierowanych
pozwoli na utrzymanie drewna w dobrym stanie. Wybierając środki do 
mycia podłóg drewnianych, należy kierować się m.in. sposobem 
zabezpieczenia powierzchni.

 

https://www.sadolin.pl/pl/produkt/sadolin-profesjonalny-lakier-do-parkietow
https://www.sadolin.pl/pl/produkt/sadolin-profesjonalny-lakier-do-parkietow
https://www.sadolin.pl/pl/produkt/sadolin-lakier-do-parkietow-intensywnie-eksploatowanych
https://www.sadolin.pl/pl/produkt/sadolin-lakier-do-parkietow-intensywnie-eksploatowanych

