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ÚDRŽBA DŘEVĚNÝCH PODLAH KÄHRS  

V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ 

Pro zachování trvanlivosti a krásného vzhledu dřevěných podlah Kährs je potřebná péče  
v jednoduchém režimu. Kährs nabízí nejsilnější podlahový lak na trhu, který snižuje riziko 
vzniku nežádoucích drobných rýh a škrábanců, které se mohou objevit na povrchu laku, např. 
po přetažení nábytku s opotřebovanými ochrannými podložkami po podlaze. Přípravek Kährs 
Lacquer usnadňuje péči o povrch podlahy a zabraňuje přilnutí skvrn a nečistot. 

Systém Kährs Woodloc® a Woodloc® 5S tvoří těsné, sotva viditelné spoje, což je další výhodou 
při čištění a údržbě. Pružnost povrchové úpravy se přizpůsobuje přirozeným pohybům dřeva 
mezi létem a zimou, ať už je podlaha lakovaná nebo olejovaná. To vše znamená, že péče  
a údržba o dřevěné podlahy Kährs je velice snadná. 

Je potřeba mít na paměti, že mořené podlahy při renovaci jejich povrchu ztrácejí svou původní 
barvu. Produkty pro údržbu jsou bezbarvé. Zvláštní pozornost je třeba věnovat podlahám  
se speciální povrchovou úpravou. 



 

PO DENNĚ PRAVIDELNĚ DLE POTŘEBY RENOVACE CELKOVÁ RENOVACE 
INSTALACI 
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P-GRADE 350–500 
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PŘÍRUČKA PRO ÚDRŽBU V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ – PŘEHLED 

Na následujících stránkách naleznete podrobný popis, jak pečovat  
o svou podlahu. Ujistěte se, jakou povrchovou úpravu má vaše 
podlaha, aby byla zvolena vhodná metoda ošetření. 

Lakované podlahy – str. 5 

Olejované podlahy – str. 9 

V případě poškození podlahy možná budete muset provést opravu. 
Příručka pro opravy s radami a postupy je k dispozici ke stažení zde 
www.kahrs.com. 

http://www.kahrs.com/


 

 

DAILY CLEANING 

For daily cleaning, use dry methods, 

e.g. vacuuming or micro mop. 
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ÚDRŽBA LAKOVANÝCH PODLAH

PRAVIDELNÁ PÉČE 

Ujistěte se, že na podlaze nejsou nečistoty, 

které by mohly povrch podlahy poškrábat, 

případné nečistoty zameťte nebo vysajte. 

Přidejte Kährs Cleaner do vlažné vody dle 

dávkování uvedeného na obalu lahve. Nebo 
použijte přípravek Spray Cleaner, určený k 

okamžitému použití. 

Vytřete podlahu dobře vyždímaným hadrem nebo 
mopem.  

 

Vrstva vody po vytření musí behěm minuty 
vyschnout. Zabraňte úniku rozlité vody, zejména 

podlahy z buku a kanadského javoru jsou velmi 

citlivé na vlhlost. Frekvence mokrého čištění 
závisí na míře užití a znečištění podlahy. 

Poznámka: Nikdy nelijte vodu přímo na 
dřevěnou podlahu, mokrý hadr vždy důkladně 
vyždímejte.

 

 

 

ODSTRANĚNÍ SKVRN 

Skvrny vždy odstraňte co nejdříve dle pokynů 
níže. 

Silné prostředky na odstranění skvrn 
používejte s opatrností. Velké množství 
přípravku nebo přílišné tření může lak 
poškodit. 

Zabraňte úniku rozlité vody, zejména na 
podlahy z buku a kanadského javoru. 

 

LAKOVANÉ POVRCHY Z VÝROBY 

SKVRNY ODSTRANĚNÍ 
asfalt, guma, olej, šmouhy z bot, 
saze, mastnota a zbytky zaschlé 
čokolády 

čistý líh 

pastelky, rtěnka, tužka čistý líh 
vosk ze svíčky, žvýkačka mrazící sprej nebo přiložte sáček s 

ledem na nečistotu, 
poté opatrně seškrábejte 

krev studená voda 

PŘELAKOVANÉ POVRCHY 

SKVRNY ODSTRANĚNÍ 
asfalt, guma, olej, šmouhy z bot, 
saze, mastnota a zbytky zaschlé 
čokolády 

lakový benzín 

pastelky, rtěnka, tužka lakový benzín 
vosk ze svíčky, žvýkačka mrazící sprej nebo přiložte sáček s 

ledem na nečistotu, 
poté opatrně seškrábejte 

krev studená voda 

DENNÍ ČIŠTĚNÍ 
 

Pro denní čištění použijte suché metody 
Např. Vysavač nebo micro mop. 



 

 
N E B O  

 

 

1 2 3 
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ÚDRŽBA LAKOVANÝCH PODLAH

 
ÚDRŽBA DLE POTŘEBY 

Kährs Lacquer Refresher dodává povrchu 
dřevěné podlahy ochranou vrstvu, která 

zjednodušuje proces čištění a údržby. Není 
náhradou za opakované lakování. Používá se 

mezi každým přelakováním. 

Použití přípravku Kährs Lacquer Refresher na 
lakovaných podlahách zvyšuje míru lesku. Čím 

více vrstev je aplikováno, tím se míra lesku 

zvyšuje. To je patrné zejména na podlahách v 
matném laku.  

Ošetřovaná podlaha musí být čistá, zbavená 

leštidla, vosku a dalších nečistot. Podlahu 

důkladně vysajte a odstraňte všechny stopy 
mastnoty vlhkým čištěním, pomocí čističe Kährs 

Cleaner. 

Přidejte čistič Kährs Cleaner do vlažné vody dle 
dávkování uvedeného na obalu lahve a vytřete 
podlahu dobře vyždímaným hadrem nebo 
mopem.  

Silně znečištěné podlahy nebo povrchy 

ošetřené leštidlem je nutné nejprve vyčistit 
pomocí přípravku Kährs Remover. 

Silné znečištění: 50–100 ml/10 l vody, 

odstranění leštidla: 500–1000 ml/10 l vody. 

1. Houbou nebo hadříkem rovnoměrně 
naneste co nejmenší vrstvu. 

2. Nechte několik minut působit a poté důkladně 
vyčistěte. 

3. Podlahu omyjte čistou vodou s lehce 

navlhčeným hadrem. Použijte co nejméně 
vody. Zvláštní opatrnosti je potřeba u 

bukových dřevin, přílišná vlhkost může 

poškodit krátké konce lamel. 
4. Nyní je podlaha připravena k ošetření 

přípravkem Kährs Lacquer Refresher. 

1. Naneste Kährs Lacquer Refresher pomocí 
vlhkého mopu nebo hadříku.  

2. Přípravek nechte schnout po dobu min 45 

minut před umístěním nábytku. Těžší 

předměty, stejně jako koberce vyžadují dobu 
schnutí min 24 hodin. Dostatečná ventilace a 
běžná pokojová teplota (20⁰C) minimalizují 
dobu schnutí. 

3. Podlahu nechte schnout několik hodin 
bez jejího používání. 

 
 
Je důležité pečovat o mořené podlahy včas, 
zabraníte tak jejich opotřebení.



 
Pro podlahy v saténovém laku 

 
Pro podlahy v matném laku 
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ÚDRŽBA LAKOVANÝCH PODLAH 

 
RENOVACE (PŘELAKOVÁNÍ) 

Hlavním důvodem opětovného lakování je 

potřeba “osvěžit” vzhled podlahy po jejím 
mnohaletém používání. 

Jsou možné tři metody: pro podlahy se 
saténovým lakem, matným lakem a lakem ve 
vysokém lesku. Zvolte metodu, která odpovídá 
povrchové úpravě vaší podlahy. 

 

 
Pro podlahy Kährs v matném saténovém 

laku: Povrch podlahy musí být zbaven prachu, 

mastnoty, nečistot a cizích materiálů. V případě 
silného znečištění použijte rotační kartáč. 

Teplota podlahy by neměla být nižší než 14⁰C a 

ne vyšší než 28⁰C. Ideální teplota podlahy je 

20⁰C a relativní vlhkost vzduchu 55%. 

Před použitím nádobu důkladně protřepejte a po 

otevření nechte dostatečně dlouho odvěrat. 

Vždy proveďte test barevnosti a přilnavosti na 
malé ploše povrchu. 

Pro podlahy Kährs v matném laku: 

Povrch podlahy musí být zbaven prachu, 

mastnoty, nečistot a cizích materiálů. 

Nejprve použijte přípravek Kährs Remover na 
důkladné vyčištění a odstranění leštidla na bázi 
vosku nebo původní vrstvy laku Lacquer 
Refresher. 

Doporučené dávkování: 

Silné znečištění: 50–100 ml / 10 l vody. 
Odstranění leštidla: 500–1000 ml / 10 l vody 

Aplikace 

Houbou nebo hadříkem rovnoměrně naneste 
co nejmenší vrstvu. 
 

Nechte několik minut působit a poté důkladně 

vyčistěte. 

Podlahu omyjte čistou vodou s lehce 

navlhčeným hadrem. Použijte co nejméně 

vody. Zvláštní opatrnosti je potřeba u 
bukových dřevin, přílišná vlhkost může 
poškodit krátké konce lamel. 

Doporučená aplikace: 1 vrstva, 
krytí 0.1l/m2. 

Naneste válečkem, štětcem nebo aplikátorem. 

Podlaha může být používána 8 hodin po 

posledním nátěru. Po 24 hodinách lze umístit 
lehčí kusy nábytku. Umístění těžších kusů 

nábytku a koberců vyžaduje min 4 dny schnutí. 

Silné alkalické čistící prostředky lze použít 
nejdříve za 3 týdny.  

Jakmile je podlaha zcela suchá, je čas začít s 

nátěrem přípravku Kährs Matt Lacquer. 

Přidejte vytvrzovač do laku a před použitím 
důkladně protřepejte. Otevřete a nechte 
odvětrat (10 min). Spotřebujte během 4 hodin. 

Vždy proveďte test barevnosti a 

přilnavosti na malé ploše povrchu. 

Doporučená aplikace: 1 vrstva, 
krytí 0.1l/m2. 

Naneste válečkem, štětcem nebo aplikátorem. 

Podlaha může být používána 8 hodin po 

posledním nátěru. Po 24 hodinách lze umístit 
lehčí kusy nábytku. Umístění těžších kusů 
nábytku a koberců vyžaduje min 4 dny schnutí 

Silné alkalické čistící prostředky lze použít 

nejdříve za 3 týdny



 

 

 

P-GRADE 350–500 

Pro podlahy ve vysokém lesku 
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ÚDRŽBA LAKOVANÝCH PODLAH 

 
Pro podlahy ve vysokém lesku: 

 

 Povrch podlahy musí být zbaven prachu, 
mastnoty, nečistot a cizích materiálů. V případě 

silného znečištění použijte rotační kartáč (P 350 – 
500). 

Teplota podlahy by neměla být nižší než 14⁰C a 

ne vyšší než 28⁰C. Ideální teplota podlahy je 

20⁰C a relativní vlhkost vzduchu 55%. 

Před použitím nádobu důkladně protřepejte a po 

otevření nechte dostatečně dlouho odvěrat. 

Vždy proveďte test barevnosti a 

přilnavosti na malé ploše povrchu. 

Doporučená aplikace:  

1 vrstva, krytí 0.1l / m2. 

Naneste válečkem, štětcem nebo aplikátorem. 

Podlaha může být používána 8 hodin po 
posledním nátěru. Po 24 hodinách lze umístit 
lehčí kusy nábytku. Umístění těžších kusů 

nábytku a koberců vyžaduje min 4 dny schnutí 

Silné alkalické čistící prostředky lze použít 

nejdříve za 3 týdny.

CELKOVÁ RENOVACE 

V případě, že je podlaha silně opotřebovaná 

nebo potřebuje renovaci z jiného důvodu, může 

být strojně obroušena na samotné dřevo a musí 
být aplikována nová povrchová úprava – Kährs 

Lacquer. 

Poznámka: Celková renovace radikálně změní 
vzhled povrchu u mořené podlahy nebo podlahy 
se zkosenými hranami a kartáčováním. 

Povrch podlahy musí být pečlivě zbroušen, 
zbaven prachu, nečistot a jiných cizích 
materiálů. 

Teplota podlahy by neměla být nižší než 14⁰C a ne 

vyšší než 28⁰C. Ideální teplota podlahy je 20⁰C a 

relativní vlhkost vzduchu 55%. 

Před použitím nádobu důkladně protřepejte a po 
otevření nechte dostatečně dlouho odvěrat. 
Vždy proveďte test barevnosti a přilnavosti na 
malé ploše povrchu.. 

Doporučená aplikace:  

 
3–5 vrstev. 

Naneste válečkem, štětcem nebo aplikátorem. 

Podlahu vyleštěte po aplikaci každé vrstvy. 
Minimální doporučená tloušťka krytí je 0,50 l / 
m2. Buďte opatrní pří používání podlahy během 

prvních čtyř týdnů. 

Podlaha může být používána 8 hodin po 
posledním nátěru. Po 24 hodinách lze umístit 
lehčí kusy nábytku. Umístění těžších kusů 
nábytku a koberců vyžaduje min 4 dny schnutí 

Silné alkalické čistící prostředky lze použít 

nejdříve za 3 týdny 

! Podlahové topení musí být během procesu 

lakování vždy vypnuté. 

Poznámka. Podlahy Kährs Linnea nelze brousit.



 

 

O R  
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ÚDRŽBA OLEJOVANÝCH PODLAH

 

PRVNÍ OŠETŘENÍ PO INSTALACI 

Podlahy Kährs v přírodním oleji mohou být 

dodatečně ošetřeny olejem Kährs Satin Oil. 

Hlavním důvodem je zabránění vzlínání vlhkosti 
do spojů mezi lamelami. 

Doporučené dávkování: 

1 l přípravku Kährs Satin Oil na 200–300 m2 

 

DENNÍ ČIŠTĚNÍ 

Pro denní čištění použijte suché 
metody, např. vysavač nebo micro mop. 

 

Další pokyny naleznete v části údržba dle 

potřeby, str. 10. 

Umístěte rohože před vstupní dveře zevnitř I 
zvenku, abyste zabránili vniknutí nečistot, které 

by mohly způsobit zbytečné opotřebení podlahy. 
Použijte ochranné plstěné podložky na nohy 
nábytku (ne kovové), abyste předešli poškrábání 
podlahy

PRAVIDELNÁ PÉČE 

Ujistěte se, že na podlaze nejsou nečistoty, 

které by mohly povrch podlahy poškrábat, 
případné nečistoty zameťte nebo vysajte. 
Přidejte čistič Kährs Cleaner do vlažné vody dle 

dávkování uvedeného na obalu lahve. Nebo 
použijte přípravek Spray Cleaner, určený k 
okamžitému použití. 

 

Vytřete podlahu dobře vyždímaným hadrem 

nebo mopem. Vrstva vody po vytření musí 
behěm jedné minuty vyschnout.  

 

ODSTRANĚNÍ SKVRN 

Skvrny vždy odstraňte co nejdříve dle pokynů 
níže. 

Silné prostředky na odstranění skvrn 
používejte s opatrností. Velké množství 
přípravku nebo přílišné tření může lak poškodit 

Zabraňte úniku rozlité vody, zejména podlahy z 

buku a kanadského javoru jsou velmi citlivé na 
vlhlkost. Frekvence mokrého čištění závisí na 

míře užití a znečištění podlahy. 

 

 

 

 

 

Zabraňte úniku rozlité vody, zejména na 
podlahy z buku a kanadského javoru. 

 

SKVRNY ODSTRANĚNÍ 
asfalt, guma, olej, šmouhy z 
bot, saze, mastnota a zbytky 
zaschlé čokolády 

čistý líh, petrolether nebo 
podobné rozpouštědlo 

pastelky, rtěnka, tužka čistý líh 
vosk ze svíčky, žvýkačka mrazící sprej nebo přiložte 

sáček s ledem na nečistotu, 
poté opatrně seškrábejte 

krev studená voda 

NEBO 
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ÚDRŽBA OLEJOVANÝCH PODLAH

 
ÚDRŽBA DLE POTŘEBY 

Jak často je potřeba provádět údržbu podlahy 

závisí na míře jejího používání, čištění, působení 

slunečního světla atd. Častější dodatečná údržba 
poskytuje mimořádně silný a snadno čistitelný 

povrch, odolný vůči vlhkosti. Běžná frekvence 

dodatečné údržby je minimálně dvakrát ročně. 
Oblasti, které jsou vystaveny většimu opotřebení 

by měly být ošetřeny lokálně. Čím vyšší 

frekvence péče, tím lepší výsledky. Povrch 
podlahy před ošetřením musí být suchý, zbaven 

prachu a nečistot. 

Pokyny 

1. Vysajte podlahu. 

2. Vyčistěte podlahu micro mopem a čističem 
Kährs Cleaner. Dodržujte návod k použití. 

Dbejte na to, aby povrch podlahy byl během 
jedné minuty suchý. V případě velmi 
znečištěné podlahy vyměňte micro mop za 
kartáč. 

3. Setřete přípravek a nečistoty dobře 
vyždímaným hadrem. 

4. Povrch osušte suchým hadrem a nechte 30 

minut vyschnout. U silně znečištěných podlah 
a podlah s výraznou texturou dřeva může být 

nutné opakovat kroky 2-4. 

5. Na povrch podlahy naneste tenkou vrstvu 
přípravku Kährs Satin Oil a rovnoměrně  

rozetřete (podélně a příčně) pomocí micro 
mopu Kährs nebo suchým hadrem. Po 10-15 

minutách vyleštěte povrch novým micro 

mopem, dokud nezůstanou žádná lepivá místa. 
Mějte na paměti, že dvě tenké vrstvy vedou k 

lepšímu výsledku než jedna tlustá vrstva. 

Použití velkého množství oleje má za následek 
lepkavý povrch. 

Po 5 hodinách sušení lze podlahu opatrně 

používat, lehčí nábytek umístěte zpět po 12 

hodinách. Těžší nábytek a koberce umístěte 

zpět po 24 hodinách. 

Doporučené dávkování 

Po instalaci:  

1 l oleje Kährs Satin Oil na 200– 300 m2 

Běžně a lehce znečištěné podlahy:  
100 ml (1 dcl) oleje Kährs Satin Oil na 30 m2 

 
RENOVACE 

Po delším používání může být nutné provést 

renovaci povrchové úpravy podlahy a nově ji 

přeolejovat.  

1.Rovnoměrně naneste čistič Kährs Cleaner po 

celé podlaze. 
2.Povrch vyčistěte micro mopem Kährs. Čistěte, 

dokud se nečistoty nerozpustí. 
3.Odstraňte čistič a nečistoty pomocí 
vyždímaného hadru. 

4.Povrch vysušte suchým hadrem a nechte 30 
minut schnout. 

U silně znečištěných podlah a podlah s výraznou 

texturou může být nutné opakovat kroky 1,2 a 3. 

5. Naneste olej Kährs Satin Oil na povrch 

podlahy a rovnoměrně rozetřete na tenkou 
vrstvu (podélně a příčně) pomocí micro 

mopu Kährs. 

6. Povrch podlahy nechte 10-15 min odpočinout. 

V případě povrchů s nadměrným opotřebením 
může být nutné opakovat body 5 a 6. 

7. Vyleštěte povrch podlahy pomocí nového 
suchého hadru nebo micro mopu. 

Mějte na paměti, že dvě tenké vrstvy vedou k 

lepšímu výsledku než jedna tlustá vrstva. 
Použití velkého množství oleje má za následek 

lepkavý povrch. 

Doporučené dávkování 

100 ml (1 dcl) oleje  Kährs Satin Oil na 30 m2. 
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ÚDRŽBA OLEJOVANÝCH PODLAH 

 
RENOVACE MOŘENÝCH PODLAH 

Po delším užívání podlahy může být nutné 

provést renovaci její povrchové úpravy a nově 

ji přeolejovat tónovaným olejem. 

1. Rovnoměrně naneste čistič Kährs Cleaner po 

celé podlaze. 

2. Povrch vyčistěte pomocí Kährs micro mopu. 
Čistěte, dokud neodtraníte všechny nečistoty. 
V případě velmi znečištěné podlahy vyměňte 

micro mop za kartáč. 
1. Odstraňte čistič a nečistoty pomocí dobře 

vyždímaného hadru. 

4. Povrch vysušte suchým hadrem a nechte 30 
minut schnout. 

U silně znečištěných podlah a podlah s výraznou 

texturou může být nutné opakovat kroky 1, 2 a 3. 

5. Aplikujte tónovaný Kährs Satin Oil na povrch 

podlahy. Pomocí Kährs micro mopu 
rovnoměrně rozetřete podélně a příčně po 

celé podlaze na velmi tenkou vrstvu. 

CELKOVÁ RENOVACE 

V případě, že je podlaha silně opotřebovaná 
nebo potřebuje renovaci z jiného důvodu, může 
být strojově obroušena na holé dřevo a musí 
být aplikována nova povrchová úprava. Pro 

celkovou renovaci kontaktujte svého prodejce. 

 
Povrch podlahy nechte 10-15 min zaschnout. 

V případě potřeby silnějšího přebarvení, opakujte 

kroky 5 a 6. Opakování je možné maximálně 3x, 
příliš tlustá vrtva bude mít za následek lepkavý 

povrch. 

Vyleštěte povrch podlahy pomocí nového 
suchého hadru nebo micro mopu, čímž zajistíte, 

aby se olej rovnoměrně rozprostřel. 

Mějte na paměti, že dvě tenké vrstvy vedou k 

lepšímu výsledku, než jedna tlustá vrstva. 
Použití velkého množství oleje má za následek 

lepkavý povrch. 

Doporučené dávkování 

100 ml (1 dcl)  tónovaného oleje Kährs Satin Oil 
na 30 m2 

 

 

 

Poznámka: Celková renovace radikálně změní 
vzhled povrchu u mořené podlahy nebo podlahy 

se zkosenými hranami a kartáčováním. 

 

Upozornění! Nebezpěčí samovznícení při kontaktu s organickými materiály (např. bavlněné 
utěrky, piliny, absorbující izolační materiály atd.). Hadry a ostatní organické materiály napuštěné 

olejem se musí dát do vody ihned po použití, aby se zabránilo samovznícení. 
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ÚDRŽBA DŘEVĚNÝCH PODLAH KÄHRS  

V KOMERČNÍM SEKTORU 

Komerčním sektorem se myslí oblasti, které nejsou z hlediska opotřebení podobné nebo 

rovnocenné oblastem domácího prostředí. 

Příkladem komerčních prostor podobných domácím prostorám jsou centra denní péče a 
kanceláře podléhající lehkému opotřebení. Nicméně, zde je nutné provádět údržbu podlahy 
častěji, než v domácím prostředí. 

Dodržování dobře plánovaného systému údržby prodlužuje dřevěné podlaze její životnost. Světle 
zbarvené a světle mořené podlahy jsou více citlivé na opotřebení než ty tmavší. 

Je důrazně doporučeno, aby byl pro každou místnost/prostor definován plán údržby, s ohledem na 
úroveň opotřebení. 

Preventivní opatření ke snížení opotřebení a nutnosti čištění podlahy: 
– těžká a účinná čistící rohož před vstupem do prostoru 

– rohožky na nečistoty, pryžové rohože, žebrované konstrukce apod., umístěné v prostoru mezi 
   vnitřními a vnějšími dveřmi 
– textilní rohože absorbující vlhkost 

Škála systémů na ochranu před nečistotami závisí na míře provozu skrze vstup a na vnějších 
podmínkách. Čím více nečistot, tím více ochranných bariér.  

 Podlahy ve veřejných prostorách musí být opatřeny dodatečnou povrchovou úpravou, tak 
aby byly splněny nároky, kterým jsou vystaveny. To je nutné provést okamžitě po pokládce 
podlahy. 

 Nábytek opatřete ochrannými plstěnými podložkami, aby se zabránilo zbytečným šmouhám a 
škrábancům na podlaze. Nepoužívejte kovové nohy, které mohou podlahu poničit. 

 Všechny skvrny okamžitě odstraňte.



 

PO DENNĚ PRAVIDELNĚ DLE POTŘEBY RENOVACE CELKOVÁ  RENOVACE 
INSTALACI 
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P-GRADE 350–500 
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PRŮVODCE ÚDRŽBY V KOMERČNÍM SEKTORU – PŘEHLED 

Na následujících stránkách naleznete podrobný popis, jak pečovat o 
svou podlahu. Ujistěte se, jakou povrchovou úpravu má vaše podlaha, 
aby byla zvolena vhodná metoda ošetření. 

Je důrazně doporučeno, aby byl pro každou místnost/prostor definován 

plán údržby, s ohledem na úroveň opotřebení. 

Lakované podlahy – str. 14 
Olejované podlahy – str. 18 



 

 

DAILY CLEANING 

For daily cleaning, use dry methods, 
e.g. vacuuming or microfiber mop. 
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ÚDRŽBA LAKOVANÝCH PODLAH V KOMERČNÍM SEKTORU  

 
PRAVIDELNÁ PÉČE 

Je důležité ošetřit povrchovou úpravu včas.  

Zabraňte jejímu opotřebení. Pravidelnou péčí o 

svou podlahu předejdete nežádoucímu pronikání 
nečistot a vlhkosti do dřeva a podlaha si uchová 

snadno čistitelný a atraktivní povrch. 

Ujistěte se, že na podlaze nejsou nečistoty, 

které by mohly povrch podlahy poškrábat, 
případné nečistoty zameťte nebo vysajte. 

Přidejte čistič Kährs Cleaner do vlažné vody dle 

dávkování uvedeného na obalu lahve. Nebo 
použijte přípravek Spray Cleaner, určený k 

okamžitému použití. 

ODSTRANĚNÍ SKVRN 

Skvrny vždy odstraňte co nejdříve dle pokynů 

níže. 

Silné prostředky na odstranění skvrn 
používejte s opatrností. Velké množství 
přípravku nebo přílišné tření může lak poškodit 

Vytřete podlahu dobře vyždímaným hadrem nebo 

mopem. Vrstva vody po vytření musí behěm 
jedné minuty vyschnout. Zabraňte úniku rozlité 

vody, zejména podlahy z buku a kanadského 

javoru jsou velmi citlivé na vlhkost. Frekvence 
mokrého čištění závisí na míře užití a znečištění 

podlahy. 

V případě použití kombinovaného stroje, 

použijte co nejmenší množství vody. 

Veškerá zbytková vlhkost musí vyschnout 
během jedné minuty. Stroj nesmí zanechávat 

stopy vody. 

 

Zabraňte úniku rozlité vody, zejména na 
podlahy z buku a kanadského javoru

 
LAKOVANÉ POVRCHY Z VÝROBY 

SKVRNY ODSTRANĚNÍ 
asfalt, guma, olej, šmouhy z bot, 
saze, mastnota a zbytky zaschlé 
čokolády 

čistý líh, petrolether nebo podobné 
rozpouštědlo 

pastelky, rtěnka, tužka čistý líh 
vosk ze svíčky, žvýkačka mrazící sprej nebo přiložte sáček s 

ledem na nečistotu, 
poté opatrně seškrábejte 

krev studená voda 

PŘELAKOVANÉ POVRCHY 

SKVRNY ODSTRANĚNÍ 
asfalt, guma, olej, šmouhy z bot, 
saze, mastnota a zbytky zaschlé 
čokolády 

lakový benzín 

pastelky, rtěnka, tužka lakový benzín 
vosk ze svíčky, žvýkačka mrazící sprej nebo přiložte sáček s 

ledem na nečistotu, 
poté opatrně seškrábejte 

krev studená voda 

DENNÍ ČIŠTĚNÍ 
 

Pro denní čištění použijte suché metody 
Např. Vysavač nebo micro mop. 

 



 

 
N E B O  

 

 

1 2 3 
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ÚDRŽBA LAKOVANÝCH PODLAH V KOMERČNÍM SEKTORU

 
ÚDRŽBA DLE POTŘEBY 

Přípravek Kährs Lacquer Refresher dodává 

povrchu dřevěné podlahy ochranou vrstvu, která 
zjednodušuje proces čištění a údržby. Není 

náhradou za opakované lakování. Používá se 

mezi každým přelakováním. 

Použití přípravku Kährs Lacquer Refresher na 

lakovaných podlahách zvyšuje míru lesku. Čím více 

nátěrů je aplikováno, tím se míra lesku zvyšuje. To 

je patrné zejména na podlahách v matném laku. 

Ošetřovaná podlaha musí být čistá, zbavená 

leštidla, vosku a dalších nečistot. Podlahu 

důkladně vysajte a odstraňte všechny stopy 

mastnoty vlhkým čištěním, pomocí čističe Kährs 

Cleaner. 

Přidejte čistič Kährs Cleaner do vlažné vody dle 
dávkování uvedeného na obalu lahve a vytřete 
podlahu dobře vyždímaným hadrem nebo 
mopem.  

Silně znečištěné podlahy nebo povrchy 

ošetřené leštidlem je nutné nejprve vyčistit 
pomocí přípravku Kährs Remover. 

Silné znečištění: 50–100 ml/10 l vody, 

Odstranění leštidla:  500–1000 ml/10 l vody 

1. Houbou nebo hadříkem rovnoměrně 
naneste co nejmenší vrstvu. 

2. Nechte několik minut působit a poté důkladně 
vyčistěte. 

3. Podlahu omyjte čistou vodou s lehce 

navlhčeným hadrem. Použijte co nejméně vody. 
Zvláštní opatrnosti je potřeba u bukových dřevin, 

přílišná vlhkost může poškodit krátké konce 

lamel. 
 

Nyní je podlaha připravena k ošetření přípravkem 

Kährs Lacquer Refresher. 

1. Naneste Kährs Lacquer Refresher pomocí 

vlhkého mopu nebo hadříku.  
2. Přípravek nechte schnout po dobu min 45 

minut před umístěním nábytku.  
 

Těžší předměty, stejně jako koberce vyžadují 

dobu schnutí min 24 hodin. Dostatečná ventilace 
a běžná pokojová teplota (20⁰C)  minimalizují 
dobu schnutí. 
 

3.Podlahu nechte schnout několik hodin bez 
jejího používání. 

 

Je důležité pečovat o mořené podlahy včas, 
zabraníte tak jejich opotřebení.



 

 
Pro podlahy v saténovém laku 

 
Pro podlahy v matném laku 
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ÚDRŽBA LAKOVANÝCH PODLAH V KOMERČNÍM SEKTORU

RENOVACE (PŘELAKOVÁNÍ) 

Hlavním důvodem opětovného lakování je 
potřeba “osvěžit” vzhled podlahy po jejím 

mnohaletém používání. 

Jsou možné tři metody: pro podlahy se 
saténovým lakem, matným lakem a lakem ve 
vysokém lesku. Zvolte metodu, která odpovídá 
povrchové úpravě vaší podlahy 

Pro podlahy Kährs v saténovém laku: Povrch 

podlahy musí být zbaven prachu, mastnoty, 
nečistot a cizích materiálů. V případě silného 
znečištění použijte rotační kartáč. 

Teplota podlahy by neměla být nižší než 14⁰C a 

ne vyšší než 28⁰C. Ideální teplota podlahy je 

20⁰C a relativní vlhkost vzduchu 55%. 

Před použitím nádobu důkladně protřepejte a po 

otevření nechte dostatečně dlouho odvěrat. 

Vždy proveďte test barevnosti a přilnavosti na 
malé ploše povrchu. 

 

Pro podlahy Kährs v matném laku:  

Povrch podlahy musí být zbaven prachu, 

mastnoty, nečistot a cizích materiálů. 

Nejprve použijte Kährs Remover na důkladné 
vyčištění a odstranění leštidla na bázi vosku 
nebo původní vrstvy laku Lacquer Refresher. 

Doporučené dávkování: 

Silné znečištění: 50–100 ml / 10 l vody. 
Odstranění leštidla: 500–1000 ml / 10 l vody 

Aplikace 

Houbou nebo hadříkem rovnoměrně naneste 
co nejmenší vrstvu. 
 

Nechte několik minut působit a poté důkladně 

vyčistěte. 

Podlahu omyjte čistou vodou s lehce 

navlhčeným hadrem. Použijte co nejméně 

vody. Zvláštní opatrnosti je potřeba u 
bukových dřevin, přílišná vlhkost může 
poškodit krátké konce lamel. 

  

Doporučená aplikace: 1 vrstva, 

krytí 0.1l/m2. 

Naneste štětcem, válečkem nebo aplikátorem. 

Podlaha může být používána 8 hodin po posledním 

nátěru. Po 24 hodinách lze umístit lehčí kusy 

nábytku. Umístění těžších kusů nábytku a koberců 
vyžaduje min 4 dny schnutí. 

Silné alkalické čistící prostředky lze použít 

nejdříve za 3 týdny. 

Jakmile je podlaha zcela suchá, je čas začít s 

nátěrem přípravku Kährs Matt Lacquer. 

Přidejte vytvrzovač do laku a před použitím 
důkladně protřepejte. Otevřete a nechte odvětrat 

(10 min). Spotřebujte během 4 hodin. 

Vždy proveďte test barevnosti a přilnavosti 

na malé ploše povrchu. 

Doporučená aplikace: 1 vrstva, 
krytí 0.1l/m2. 

Naneste štětcem, válečkem nebo aplikátorem. 

Podlaha může být používána 8 hodin po  

posledním nátěru. Po 24 hodinách lze umístit lehčí 

kusy nábytku. Umístění těžších kusů nábytku a 
koberců vyžaduje min 4 dny schnutí. 

Silné alkalické čistící prostředky lze použít 
nejdříve za 3 týdny. 



 

 

 

P-GRADE 350–500 

Pro podlahy ve vysokém lesku 
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ÚDRŽBA LAKOVANÝCH PODLAH V KOMERČNÍM SEKTORU  

 
Pro lakované podlahy s vysokým leskem: 

Povrch podlahy musí být zbaven prachu, 
mastnoty, nečistot a cizích materiálů. V případě 

silného znečištění použijte rotační kartáč (P 350-

500). 

Teplota podlahy by neměla být nižší než 14⁰C a 

ne vyšší než 28⁰C. Ideální teplota podlahy je 

20⁰C a relativní vlhkost vzduchu 55%. 

Před použitím nádobu důkladně protřepejte a po 

otevření nechte dostatečně dlouho odvěrat. 

 

Vždy proveďte test barevnosti a přilnavosti 

na malé ploše povrchu. 

Doporučená aplikace: 1 vrstva, 

krytí 0.1l / m2. 

Naneste štětcem, válečkem nebo aplikátorem. 

Podlaha může být používána 8 hodin po  

posledním nátěru. Po 24 hodinách lze umístit lehčí 

kusy nábytku. Umístění těžších kusů nábytku a 

koberců vyžaduje min 4 dny schnutí. 

Silné alkalické čistící prostředky lze použít 

nejdříve za 3 týdny. 

 

 

CELKOVÁ RENOVACE 

V případě, že je podlaha silně opotřebovaná 
nebo potřebuje renovaci z jiného důvodu, může 

být strojně obroušena na samotné dřevo a musí 

být aplikována nová povrchová úprava – lak 
Kährs Lacquer. 

Poznámka: Celková renovace radikálně změní 
vzhled povrchu u mořené podlahy nebo podlahy 

se zkosenými hranami a kartáčováním. 

Povrch podlahy musí být pečlivě zbroušen, 
zbaven prachu, nečistot a jiných cizích 
materiálů. 

Teplota podlahy by neměla být nižší než 14⁰C a ne 

vyšší než 28⁰C. Ideální teplota podlahy je 20⁰C a 

relativní vlhkost vzduchu 55%. 

Před použitím nádobu důkladně protřepejte a po 
otevření nechte dostatečně dlouho odvěrat. 
Vždy proveďte test barevnosti a přilnavosti na 
malé ploše povrchu.. 

 

 
 
Doporučená aplikace: 3–5 
vrstev. 

Naneste štětcem, válečkem nebo aplikátorem. 

Vyleštěte podlahu po aplikaci každé vrstvy. 
Minimální doporučená tloušťka krytí je 0,50 l / 

m2. Buďte opatrní pří používání podlahy 
během prvních čtyř týdnů 

Podlaha může být používána 8 hodin po  

posledním nátěru. Po 24 hodinách lze umístit 

lehčí kusy nábytku. Umístění těžších kusů 
nábytku a koberců vyžaduje min 4 dny schnutí. 

Silné alkalické čistící prostředky lze použít 

nejdříve za 3 týdny. 

 

! Podlahové topení musí být během procesu 

lakování vždy vypnuté. 

Poznámka. Podlahy Kährs Linnea nelze brousit.



 

 

 

N E B O  
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ÚDRŽBA OLEJOVANÝCH PODLAH V KOMERČNÍM SEKTORU

 

Přírodní olej je optimální povrchová úprava v 

komerčních prostorách vystavených značným 

nárokům, jako jsou obchody a restaurace. 

PRVNÍ OŠETŘENÍ PO INSTALACI 

První ošetření by mělo být provedeno ihned po 

instalaci, což zajistí podlaze ochranný povlak, 

který zabraňuje pronikání vody mezi lamelami a 

podlaha si zachová snadno čistitelný a atraktivní 

povrch. 

Podlahy Kährs v přírodním oleji mohou být 

dodatečně ošetřeny olejem Kährs Satin Oil. 

Hlavním důvodem je zabránění vzlínání vlhkosti 

do spojů mezi lamelami. 

DENNÍ ČIŠTĚNÍ 

Pro denní čištění použijte suché metody, 

např. vysavač nebo micro mop. 

PRAVIDELNÁ PÉČE 

Ujistěte se, že na podlaze nejsou nečistoty, 

které by mohly povrch podlahy poškrábat, 

případné nečistoty zameťte nebo vysajte. 

Přidejte čistič Kährs Cleaner do vlažné vody  
dle dávkování uvedeného na obalu lahve.  

Nebo použijte přípravek Spray Cleaner,  

určený k okamžitému použití. 

ODSTRANĚNÍ SKVRN 

Skvrny odstraňte co nejdříve dle pokyů níže. 

Se správnou a pravidelnou péčí není žádný 

povrch lépe odolný vůči náročným 

požadavkům. 

Doporučené dávkování: 

1 l oleje Kährs Satin Oil na 200–300 m2 

Další pokyny naleznete v části údržba dle 
potřeby, str. 20 

Umístěte rohože před vstupní dveře zevnitř I 

zvenku, abyste zabránili vniknutí nečistot, které 

by mohly způsobit zbytečné opotřebení 

podlahy. Použijte ochranné plstěné podložky na 

nohy nábytku (ne kovové), abyste předešli 

poškrábání podlahy. 

Vytřete podlahu dobře vyždímaným hadrem 
nebo mopem. Vrstva vody po vytření musí 
behěm jedné minuty vyschnout. Zabraňte úniku 
rozlité vody, zejména podlahy z buku a 

kanadského javoru jsou velmi citlivé na vlhkost. 
Frekvence mokrého čištění závisí na míře užití a 
znečištění podlahy. 

Silné prostředky na odstranění skvrn 
používejte s opatrností. Velké množství 
přípravku nebo přílišné tření může lak 
poškodit. 

Zabraňte úniku rozlité vody, zejména na 
podlahy z buku a kanadského javoru. 

 
 

SKVRNY ODSTRANĚNÍ 
asfalt, guma, olej, šmouhy z 
bot, saze, mastnota a zbytky 
zaschlé čokolády 

čistý líh, petrolether nebo 
podobné rozpouštědlo 

pastelky, rtěnka, tužka čistý líh 
vosk ze svíčky, žvýkačka mrazící sprej nebo přiložte 

sáček s ledem na nečistotu, 
poté opatrně seškrábejte 

krev studená voda 
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ÚDRŽBA OLEJOVANÝCH PODLAH V KOMERČNÍM SEKTORU 

 
ÚDRŽBA DLE POTŘEBY 

Potřeba následné údržby se liší a závisí na řadě 
fakorů. Ujistěte se, že údržbu podlahy provádíte 

dostatečně včas, aby nedošlo k opotřebení 

povrchu. Zabráníte tak pronikání nečistot a vody 
do dřeva a podlaha si uchová straktivní a 

snadno čistitelný povrch. 

Jak často je potřeba provádět údržbu podlahy 
závisí na míře jejího používání, čištění, působení 

slunečního světla atd. Častější dodatečná 
údržba poskytuje mimořádně silný a snadno 

čistitelný povrch, odolný vůči vlhkosti.  

Běžná frekvence dodatečné údržby je minimálně 

dvakrát ročně. Oblasti, které jsou vystaveny 
většimu opotřebení by měly být ošetřeny lokálně. 

Čím vyšší frekvence péče, tím lepší výsledky. 

Podlahu vyleštěte tenkou vrstvou oleje Satin Oil, 
a to pomocí leštícího stroje s bílým padem s 

bavlněnou tkaninou (150 rpm). 

Doporučené dávkování 

Po instalaci: 1 l oleje Kährs Satin Oil na 200– 
300 m2 

Běžně až lehce znečištěné podlahy: 100 ml 

(1 dcl) oleje Kährs Satin Oil na 30 m2 

 
RENOVACE 

Po delším používání může být nutné provést 
renovaci povrchové úpravy podlahy a nově ji 

přeolejovat. Pro silně opotřebované 
(nemořené) povrchy: 

1. Vyčistěte podlahu a odstaňte všechny 

nečistoty. 
2. Aplikujte olej Kährs Satin Oil na povrch 

podlahy a pomocí třásňového mopu 

rovnoměrně rozetřete. 

3. Vyleštěte podlahu zeleným padem. 

4.  Přebytečný olej odstraňte gumovou 
stěrkou nebo hadříkem. 

  5. Nechte povrch podlahy vyschnout (cca 
30 minut) 

6. Vyleštěte podlahu a odstraňte přebytečný 
olej pomocí bílého padu s bavlněnou 

tkaninou. 

V případě potřeby zopakujte poslední krok. 

Mějte na paměti, že dvě tenké vrstvy vedou k 
lepšímu výsledku, než jedna tlustá vrstva. 

Použití velkého množství oleje má za následek 

lepkavý povrch. Po 5 hodinách sušení lze 
podlahu opatrně používat, lehčí nábytek 

umístěte zpět po 12 hodinách. Těžší nábytek a 

koberce umístěte zpět po 24 hodinách. 

 

Doporučené dávkování 

1 l oleje Kährs Satin Oil na 40–80 m2 



 

 

 

 
Upozornění! Nebezpečí samovznícení při kontaktu s organickými materiály (např. bavlněné 
utěrky, piliny, absorbující izolační materiály atd.). Hadry a ostatní organické materiály napuštěné 

olejem se musí dát do vody ihned po použití, aby se zabránilo samovznícení. 

 ÚDRŽBA DŘEVĚNÝCH PODLAH KÄHRS  20 

ÚDRŽBA OLEJOVANÝCH PODLAH V KOMERČNÍM SEKTORU 

 
RENOVACE PODLAH S VÝRAZNOU TEXTUROU 

Po delším používání může být nutné provést 
renovaci povrchové úpravy podlahy a nově ji 

přeolejovat. 

1. Rovnoměrně naneste čistič Kährs Cleaner po 
celé podlaze. 

2. Vyčistěte povrch pomocí strojního čističe. 
Nepouživejte tvrdý kartáč, abyste předešli 

poškození struktury dřeva.  

3. Vysušte povrch podlahy savým padem nebo 
vysavačem na mokré vysávání, čímž zároveň 

odstraníte čistič a nečistoty. 

4.  Nechte 30 minut zaschnout. 
5. Aplikujte olej Kährs Satin Oil na povrch 

podlahy pomocí stroje s bílým padem 
(150–180 rpm) 

6. Nechte podlahu vyschnout (cca 30 
minut) 

RENOVACE MOŘENÝCH PODLAH 

Po delším používání může být nutné provést 

renovaci povrchové úpravy podlahy a nově ji 

přeolejovat tónovaným olejem Kährs tinted 

Satin Oil. 

1. Rovnoměrně naneste čistič Kährs Cleaner po 
celé podlaze. 

2. Vyčistěte povrch pomocí strojního čističe. 

Nepouživejte tvrdý kartáč, abyste předešli 
poškození struktury dřeva. 

3. Vysušte povrch podlahy savým padem nebo 
vysavačem na mokré vysávání, čímž zároveň 
odstraníte čistič a nečistoty. 

4. Nechte 30 minut zaschnout. 

5. Aplikujte tónovaný olej Kährs Satin Oil na 
povrch podlahy pomocí stroje s bílým 
padem (150–180 rpm) 

6. Nechte podlahu vyschnout (cca 30 minut) 
7. Aplikujte druhou vrstvu tónovaného oleje 

Kährs Satin  
 

7. Aplikujte druhou vrstvu oleje Kährs Satin Oil 
na povrch podlahy pomocí stroje s bílým padem 
(150–180 rpm) 

8.Nechte podlahu vyschnout (cca 30 minut) 

U silně opotřebovaných podlah může být 
nutné opakovat kroky 7 a 8. 

9. Vyleštěte podlahu pomocí leštícího stroje s bílým 

padem (150–180 rpm), čímž zajistíte 

rovnoměrného rozprostření oleje. 

Mějte na paměti, že dvě tenké vrstvy vedou k 
lepšímu výsledku, než jedna tlustá vrstva. Použití 
velkého množství oleje má za následek lepkavý 
povrch. 

Doporučené dávkování 

1 l oleje Kährs Satin Oil na 40–80 m2 

 

Oil na povrch podlahy pomocí stroj e s bílým 
padem (150–180 rpm) 

8. Nechte podlahu vyschnout (cca 30 minut) 

V případě potřeby silnějšího přebarvení, 

opakujte kroky 7 a 8. Opakování je možné 
maximálně 3x, příliš tlustá vrtva bude mít za 

následek lepkavý povrch. 

9. Vyleštěte podlahu pomocí leštícíh stroje s bílým 

padem (150–180 rpm), čímž zajistíte 
rovnoměrného rozprostření oleje 

Mějte na paměti, že dvě tenké vrstvy vedou k 
lepšímu výsledku, než jedna tlustá vrstva. Použití 
velkého množství oleje má za následek lepkavý 
povrch. 

  Doporučené dávkování 

1 l tónovaného oleje Kährs Satin Oil na 40–80 m2 

 
CELKOVÁ RENOVACE 

V případě, že je podlaha silně opotřebovaná 
nebo potřebuje renovaci z jiného důvodu, může 
být strojově obroušena na samotné dřevo a 
musí být aplikována nová povrchová úprava. 
Pro celkovou renovaci kontaktujte svého 
prodejce. 

Poznámka: Celková renovace radikálně změní 

vzhled povrchu u mořené podlahy nebo podlahy 
se zkosenými hranami a kartáčováním. 
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ČISTÍCÍ A OŠETŘUJÍCÍ PŘÍPRAVKY – POPIS 

DETAILNĚJŠÍ INFORMACE O KAŽDÉM PRODUKTU (TECHNICKÉ INFORMACE A NÁVOD K POUŽITÍ) JSOU K 

DISPOZICI KE STAŽENÍ ZDE WWW.KAHRS.COM 

KÄHRS CLEANER 1,0 l 

– efektivní čistič pro lakované a olejované podlahy 

Kährs Cleaner je efektivní a přitom šetrný k životnímu prostředí, je speciálně vytvořený 

pro čištění dřevěných podlah. Neobsahuje žádná organická rozpouštědla ani pigmenty 

Art. č. 710518 

KÄHRS SPRAY CLEANER 0,75 l 

– efektivní čistič pro lakované a olejované podlahy 

Kährs Cleaner je efektivní a přitom šetrný k životnímu prostředí, je speciálně vytvořený 

pro čištění dřevěných podlah. Neobsahuje žádná organická rozpouštědla ani pigmenty. 

Pro běžné denní čištění. K okamžitému použití.  

Art. č. 710529 

KÄHRS REMOVER 1,0 l 

– efektivní odstraňovač leštidla a laku. 

Kährs Remover je odstraňovač nátěru Kährs Lacquer Refresher a leštidla na bázi vosku 

z dřevěných podlah. Kährs Remover lze take použít pro hloubkové čištění. 

Art. č. 710523 

KÄHRS LACQUER REFRESHER 1,0 l – 

obnovuje povrch podlahy 

Výrobek dodává podlaze ochranný povrch, který zjednodušuje proces čištění a údržby. 

Art č. 710522 

http://www.kahrs.com/
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KÄHRS LACQUER – 

povrchová úprava 

Kährs Lacquer je jednosložkový polyuretan/akrylát na vodní bázi určený pro dřevěné 
podlahy. Vhodný pro podlahy Kährs s povrchovou úpravou v saténovém laku. Aplikujte 

štětcem, válečkem nebo aplikátorem.  Povrchová úprava zajišťuje vysokou odolnost proti 

mechanickému opotřebení i škodlivým vlivům běžně uživaných čistících prostředků. 
Přípravek je vhodný pro domácí i komerční prostory. Pro podlahy Kährs s povrchovou 

úpravou v matném laku nebo pro sportovní podlahy Kährs je určen přípravek Kährs Matt 

Lacquer. 

Art č.. 1,0 l: 710521  

Art č. 5,0 l: 710519 

KÄHRS MATT LACQUER 1,0 l – 

povrchová úprava 

Kährs Matt Lacquer je dvousložkový polyuretan na vodní bázi určený pro dřevěné podlahy. 
Vhodný pro podlahy Kährs s povrchovou úpravou v matném laku. Aplikujte štětcem, 

válečkem nebo aplikátorem.  Povrchová úprava zajišťuje vysokou odolnost proti 
mechanickému opotřebení i škodlivým vlivům běžně uživaných čistících prostředků. Přípravek 

je vhodný pro domácí i komerční prostory. Je vhodný pro sportovní podlahy Kährs. 

Art č. 710618 

KÄHRS HIGH GLOSS LACQUER 1.0 l – povrchová úprava 

Kährs high gloss Lacquer je dvousložkový polyuretan na vodní bázi určený pro dřevěné 
lakované podlahy ve vysokém lesku. Aplikujte štětcem, válečkem nebo aplikátorem.  
Povrchová úprava zajišťuje vysokou odolnost proti mechanickému opotřebení i škodlivým 
vlivům běžně uživaných čistících prostředků. Přípravek je vhodný pro domácí i komerční 

prostory 

Art č. 710630 

SATIN OIL 1 l 

– ošetřující olej 

Kährs Satin Oil je vytvrzující uretanový olej pro ošetření dřevěnných podlah. Olej dodává 

podlaze ochrannou saténovou vrstvu s krásným leskem a chrání před pronikáním vlhkosti do 

povrchu podlahy. 

Art no. 710553 

TÓNOVANÝ  SATIN OIL 1 l – tónovaný ošetřující olej 

Kährs tónovaný Satin Oil je vytvrzující uretanový olej pro ošetření dřevěnných podlah. Olej 
dodává podlaze ochrannou saténovou vrstvu s krásným leskem a chrání před pronikáním 
vlhkosti do povrchu podlahy.  

Art č. 710585 Satin Oil tmavě hnědý 01, vhodný např. pro dekor 

Romanov  

Art no. 710586 Satin Oil tmavě šedý 01, vhodný např. pro dekor Ulf  

Art no. 710587 Satin Oil šedohnědý 01, vhodný např. pro dekor Sture 

Art no. 710588 Satin Oil bílý 01, vhodný např. pro dekor Olof  

Art no. 710589 Satin Oil bílý 02, vhodný např. pro dekor Gustaf 



 

 

SPRAY MOP CLEANER 0,75 l 

Náhradní náplň pro sadu Spray Mop 

Art č.  710576 

 

 

SADA KÄHRS FLOOR CARE  

Perfektní čistící sada “all in one”. Sada obsahuje: čistič Spray Cleaner 0,75 l, suchý mop a 

plstěné chrániče pod nábytek. 
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PARQUET POLISH 

– obnovuje povrch podlahy 

Leštidlo Kährs Parquet Polish je účinný, ekologicky šetrný přípravek určený k oživení 

dřevěných lakovaných podlah. Přípravek je samoleštící, voděodolný a poskytuje ochranu proti 

mechanickému opotřebení.  

Art č. 710520 

 

 

MATT PARQUET POLISH – obnovuje povrch podlahy 

Leštidlo Kährs Matt Parquet Polish je účinný, ekologicky šetrný přípravek určený k oživení 

dřevěných podlah v matném laku. Přípravek je samoleštící, voděodolný a poskytuje ochranu 

proti mechanickému opotřebení.  

 

Art č. 710539 

SADA SPRAY MOP  

Kompletní čistící sada pro vlhké čištění podlahy. Vhodné pro lakované I olejované povrchy. 
Pohodlné a erogonomické použití s kontrolovanou aplikací pomocí ruční spouště. Sada 
obsahuje: mop s ergonomickým držadlem, vyměnitelnou nádrž na postřikovač 0,75 l, čistič 
Cleaner Spray 1 l a 3 ks pratelného micro mopu se suchým zipem.  

Art č. 710574 
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SADA KÄHRS FLOOR CARE PRO OLEJOVANÉ PODLAHY 

Perfektní čistící sada “all in one” pro olejované podlahy. Sada obsahuje olej Satin Oil v 

plechovce (250 ml), suchý mop a plstěné chrániče pod nábytek. 

Art č. 710564 

 

KÄHRS MOP PAD 

Náhradní podložka pro Kährs mop použitelná pouze pro čistič Kährs Spray Cleaner. Lze 

prát v pračce. 

Art č. 710512 

 

 


