
Ošetrovací prípravok na parkety a drevené podlahy od profesionálov. Je 
možné ho použiť čistý alebo zriedený.

Ochrana podlahy+

LOBA GmbH & Co. KG • Leonbergerstr. 56 - 62 • 71254 Ditzingen - Germany

Už viac ako 90 rokov vyvíja LOBA kvalitné produkty na čistenie a ošetrovanie parkiet. Ochrana po-
dlahy+ optimálne ošetruje a chráni Vaše parkety. Takže sa môžete dlho tešiť z domáckej atmosféry, 
ktorú do Vášho domova prináša drevo.

čistí a ošetruje v jednom kroku
vďaka čiste prírodným látkam je šetrný ku životnému prostrediu
jednoduchý pre použitie
chráni pred zanášaním a vodou

•
•
•
•

Čistá podlaha+

Univerzálny čistič v zaručenej LOBA kvalite pre lakované a olejované 
parkety a všetky povrchy odolné voči vode.

na parkety, laminát, korok a PVC
silný svojim výsledkom s príjemnou vôňou
odstraňuje aj odolné nečistoty
chráni podlahu, PH-neutrálny
vďaka čiste prírodným látkam je šetrný ku životnému prostrediu
jednoduchý pre použitie
výdatnosť až 100 litrov čistiaceho roztoku

•
•
•
•
•
•
•

lakované 
podlahy

olejované 
podlahy

Pokyny pre starostlivosť o Vaše parkety



1. Redukujte vnášanie vlhkosti a špiny, tým že do vchodových dverí dáte rohož.

2. Špina a prach pôsobia ako brúsny papier a mali by byť preto pravidelne odstraňované.

3. Vhodnými chráničmi  na nožičky stoličiek a nábytku zabránite škrabancom na parketách.

4. Ošetrujte svoju podlahu v pravidelných rozostupoch a nie až vtedy keď je poškodená.

5. Používajte pre svoje parkety vhodný čistič (napr. Čistá podlaha+).

6. Príležitostne robte intenzívne ošetrenie. (napr. naniesť nezriedený prípravok Ochrana podlahy+)

LOBA tipy pre ochranu podlahy

LOBA GmbH & Co. KG • Leonbergerstr. 56 - 62 • 71254 Ditzingen - Germany

Pre týždenné čistenie a ošetrovanie 
zmiešajte 50 ml Ochrana podlahy+ 

s 5 litrami vody.

Vytierajte podlahu s roztokom. 
Použite na to vhodný mop, ako napr. 
LOBATOOL mop. 
Nechajte vyschnúť - hotovo!

Pred intenzívnou starostlivosťou 
urobte dôkladné hĺbkové čistenie. 
Zmiešajte na to 200 ml prípravku Čistá 
podlaha+ s 5 litrami vody.

Vytierajte podlahu s roztokom. 

Pre intenzívnú starostlivosť naneste 
na záver rovnomernú vrstvu čistého 
prípravku Ochrana podahy+  (cca. 1 li-
ter na 30 m2) na vyčistené parkety. Na 
to použite napríklad LOBATOOL mop. 
Nechajte krátko vyschnúť a hotovo!

Bežná starostlivosť
cca. 1x za týždeň

Intenzívna starostlivosť
cca. 1x za rok

Pokyny pre starostlivosť o Vaše parkety

Takto zostane Vaša podlaha dlhšie pekná !


