
Naturalne zabezpieczenie i pielęgnacja 
podłóg drewnianych

Do bieżącego zmywania używać mydło Soft Balm w rozcieńczeniu  
1 : 40 ( szklanka na kubeł wody ) i dobrze wyciśniętą szmatę lub mop. 
Dobre rezultaty daje spolerowanie po wyschnięciu, powierzchnia dosta-
je lekkiego połysku. Zapobiega to także miejscowemu wybłyszczaniu 
powierzchni.
W początkowym okresie bieżące zmywanie wykonywać przy rozcieńcze-
niu 1 : 20 do uzyskania nasyconego wyglądu podłogi.

Gruntowna pielęgnacja
Do gruntownego zmycia zabrudzeń i nagromadzonej warstwy mydła 
stosuje się rozcieńczony Kronos ( 1 : 25, metodą na 2 wiadra jak przy 
pielęgnacji ), a następnie po wyschnięciu nakłada się olej regenerujący 
Talita. Co pewien czas, przy kolejnej gruntownej pielęgnacji po zastoso-
waniu Kronosa stosuje się olej wykańczający Fissativo.

W warunkach domowych gruntowną pielęgnację wykonywać raz w roku. 
Jeżeli użytkowanie podłogi jest intensywniejsze, np. schody, korytarze, 
biura co 4 - 6 miesiący. W bardzo intensywnie użytkowane podłogi, 
np. w restauracjach, szkołach lub koszarach, szczególnie w ciągach ko-
munikacyjnych co 3 - 4 miesiące.

Czarne ślady po gumie z butów usuwa się rozcieńczonym Kronosem 
i lekko szorstkim padem np. brązowym, a następnie po całkowitym wy-
schnięciu parkietu, stosuje się Talitę lub w przypadku podłogi koloryzo-
wanej olej kolorowy.

W związku z różnym stopniem użytkowania podłóg nie jest możliwe do-
branie idealnego systemu pielęgnacjnego. Dlatego należy obserwować 
podłogę, aby indywidualnie oceniać potrzeby i częstotliwość pielęg-
nowania. Podłoga olejowana, prawidłowo pielęgnowana, nie powinna 
okazywać widocznych przetarć.

Ze względu na fakt, że oleje są produktami łatwopalnymi należy pamię-
tać o zachowaniu podstawowych warunków bezpieczeństwa. Przede 
wszystkim dzieci nie mogą mieć kontaktu, a pady i szmaty koniecznie 
zmoczyć po pracy czy pielęgnacji, żeby uniknąć ryzyka samozapłonu.

Więcej informacji w aktualnych opisach technicznych produktów.

Życzymy zadowolenia z użytkowania systemu Maximus Lios.
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Pokazane próbki zostały wykonane na dębie i mają charakter poglądowy.  
Zalecamy próbę praktyczną na konkretnym materiale w pełnym systemie.
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MAXIMUS LIOS
System olejowania i pielęgnacji podłóg drewnianych

System Maximus LiaS to grupa produktów przyjaznych dla śro-
dowiska i zdrowia ludzi, stworzona przez zastosowanie surow-
ców pozyskanych z nasion roślin i naturalnych wosków specjalnie  
dla tych, którzy lubią naturalne ciepło podłóg drewnianych. Zalecany 
jest do zabezpieczania podłóg drewnianych ze wszystkich gatun-
ków drewna europejskiego i egzotycznego. oleje Liosa zachwycają 
nie tyko użytkowników podłóg, lecz także rzemieślników, ponieważ 
przy dobrym szlifie pracuje się nimi bezproblemowo, uzyskując jed-
norodność wybarwienia. Podstawą jest olej Lios Bioil występujący 
w palecie barw od naturalnej przez kolory takie jak cedr, oliwka, cze-
reśnia, kasztan, teak, orzech klasyczny, biały, szary, dąb postarzany, 
wenge i czarny. Po olejowaniu podstawowym, w następnym kroku 
dwukrotnie nałożony powinnien być Lios Fissativo. Jest on dodatko-
wym zabezpieczeniem drewna przed brudem, zapewnia piękny wy-
gląd i bardzo dobrą odporność na plamienie spowodowane np. rozla-
niem wody czy herbaty na gatunkach wrażliwych jak dąb czy merbau 
i innych. Możliwe jest także wykończenie podłogi olejowanej Liosem 
przy pomocy lakieru Lios Lack w trzech warstwach.

Maximus LIOS Bioil
Olej do podłóg drewnianych

olej do zabezpieczania podłóg drewnianych ze wszyst-
kich gatunków drewna europejskiego i egzotycznego. 
Wydajność ok. 25 m2/l. 
opakowanie: 2 litry – naturalny i 1 litr – kolory.

Maximus LIOS Soft Balm
Środek do pielęgnacji

Koncentrat mydła do codziennej pielęgnacji olejowa-
nych podłóg drewnianych. Stosuje się w zależności 
od obciążenia co 1-4 tygodnie przy rozcieńczeniu  
1 : 10 do 1 : 40 części wody. opakowanie: 1 i 2 litry.

Maximus LIOS Lack
Lakier uretanowy

Szybkoschnący lakier uretanowy do lakierowania pod-
łóg drewnianych zaolejowanych Maximus LioS Bioil. 
Półmat i mat. 
opakowanie: 5 litrów.

Maximus LIOS Kronos
Środek czyszczący

Środek czyszczący do usuwania nadmiaru mydła Lios 
Soft Balm i zabrudzeń nie dających się usunąć przy po-
mocy mydła. Stosuje się przy rozcieńczeniu ok. 1 : 25 
części wody.  opakowanie: l litr.

Maximus LIOS Talita
Olej regeneracyjny

olej naturalny do stosowania po czyszczeniu Lios Kro-
nos. ożywia wygląd i uzupełnia olej w drewnie.
opakowanie: l litr.

Pielęgnacja podłóg drewnianych zabezpieczonych  
przy pomocy systemu LIOS
Podłoga po zaolejowaniu przez rzemieślnikawygląda pięknie, a dla 
użytkownika ważne jest, aby w przyszłości ten efekt utrzymać jak 
najdłużej. Podstawą jest właściwa pielęgnacja.

Ogólne warunki
Drewno nawet po zabezpieczeniu olejem lub lakierem nadal jest 
materiałem „żywym”. utrzymanie podłogi w dobrym stanie wymaga 
odpowiedniego klimatu: temperatury w granicach l8-25°C i względnej 
wilgotności powietrza w zakresie 45 - 60 %. Wilgotność powietrza 
poza tym zakresem moze powodować intensywniejsze powstawanie 
szczelin w parkiecie lub łódkowanie. Zabezpieczona powierzchnia 
drewna ulega w miarę użytkowania naturalnemu ścieraniu. Z tego 
powodu konieczna jest regularna pielęgnacja podłogi. Miejsca 
wymagającerenowacji można lokalnie odświeżyć.

Ogólne wskazówki
W celu długotrwałej eksploatacji konieczne jest,

•  przed wejściami z zewnątrz położenie profesjonalnych  
wycieraczek,

• usuwanie zanieczyszczeń stałych (piasek, itp.),
•  podklejenie filcem nóg stołów, krzeseł i innych mebli  

oraz usuwania z filcu zanieczyszczeń,
• podłożenie pod fotele na rolkach mat z poliwęglanu,
• unikanie nadmiaru wody na parkiecie podczas zmywania.

Pielęgnacja
Pierwszą pielęgnację można wykonać nie wcześniej niż po 2 tygod-
niach od zakończenia olejowania. Przed rozpoczęciem pielęgnacji 
podłoga musi być dokładnie odkurzona. należy przygotowaćdwa 
wiadra. Jedno z czystą wodą, drugie z rozcieńczonym Maximus Soft 
Balm (mydłem). Szmatę,mopa zanurzyć w roztworze mydła, odcisnąć 
i zmywać podłogę. Brudną szmatę, mop należy wypłukać w wiadrze 
z wodą, i odcisnąć. Ponownie zanurzyć w roztworze mydła... itd. 
Brudną wodę wymieniać.

1.  W warunkach domowych pielęgnację przy pomocy  
mydła Soft Balm, powtarzać co 2-3 tygodnie,  
rozcieńczenie 1 : 10 z wodą.

2.  Jeżeli użytkowanie podłogi jest intensywniejsze, np. schody, 
korytarze, biura, należy stosować środek pielęgnacyjny  
1-2 razy w tygodniu.

3.  Codziennie należy pielęgnować bardzo intensywnie 
użytkowane podłogi, np. w restauracjach, szkołach  
lub koszarach. W ciągach komunikacyjnych można stosować 
Soft Balm w rozcieńczeniu 1 : 5.

Maximus LIOS Fissativo
Olej wykanczający

Do nakładania w dwóch warstwach, doskonale zwięk-
sza odporność na wodę. nadaje podłodze satynowy 
wygląd. Wydajność ok. 50 m2/l na aplikację.
opakowanie: 2 litry.

Maximus LIOS Kronos
Środek czyszczący

Środek czyszczący do usuwania nadmiaru mydła Lios 
Soft Balm i zabrudzeń nie dających się usunąć przy po-
mocy mydła. Stosuje się przy rozcieńczeniu ok. 1 : 25 
części wody.  opakowanie: l litr.

Maximus LIOS Kronos
Środek czyszczący

Środek czyszczący do usuwania nadmiaru mydła Lios 
Soft Balm i zabrudzeń nie dających się usunąć przy po-
mocy mydła. Stosuje się przy rozcieńczeniu ok. 1 : 25 
części wody.  opakowanie: l litr.

Maximus LIOS Kronos
Środek czyszczący

Środek czyszczący do usuwania nadmiaru mydła Lios 
Soft Balm i zabrudzeń nie dających się usunąć przy po-
mocy mydła. Stosuje się przy rozcieńczeniu ok. 1 : 25 
części wody.  opakowanie: l litr.


