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EN 15251:2012 „ Input parameters for indoor climate“ recommends a seasonally caused relative 

humidity of approx. 30% - 65% for a healthy room climate. In this range, natural characteristics of 

wood like gaps, minor cracks or warpage of your parquet floor may occur in a moderate degree. 

In case of long-term deviations, health impairments or excessive changes in the appearance of 

your hardwood floor, like big deformations, big gaps and cracks may occur. Wood as a natural 

material reacts more sensitively to changes of the relative humidity than to changes of tempe-

rature. 

Therefore the key to success lies in the observance of an optimum relative humidity of 

your indoor air! This generally requires periodic cleaning and maintenance of your parquet 

floor as well as an appropriate air humidification in the heating season. We therefor recommend 

cold humidifiers with an integrated sterilization system. The installation of Fidbox records your 

climate above and under your parquet floor over many years and can be conveniently monitored  

by mobile app. Paying attention to these important factors will guarantee pleasure over decades 

with your high-quality parquet floor from Scheucher.

This „feel comfortable“ chart for indoor room climate demonstrates the combination of relative 

humidity and room temperature where the overwhelming majority feels comfortable in 

indoor rooms.
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Inappropriate indoor climate 
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Room climate

Optimální rozsah

Dočasně přijatelný rozsah

 

Relativní vlhkost

Vnitřní klima

Z tohoto grafu  „příjemného pocitu“ je možné odvodit souvislost relativní vlhkosti
a pokojové teploty, která je pro většinu osob ve vnitřních prostorách příjemná.

Nevhodné pokojové klima
pro člověka i dřevo

 
 

 

 

Klíčem k úspěchu je pak optimální relativní vlhkost vzduchu uvnitř místnosti.
 

 

 
 

 

 

Pokojová teplota

Norma EN15251:2012 „Vstupní parametry vnitřního prostředí“ doporučuje pro zdravé vnitřní klima relativní
vlhkost způsobenou změnami ročních období v rozmezí přibližně  40% - 60%. V tomto rozsahu může
do určité míry dojít k přirozenému vznikání mezer, malých prasklin, nebo zkroucení dřevěné podlahy.
V případě dlouhodobých odchylek, narušení celistvosti, nebo přílišných změn vzhledu vaší plovoucí podlahy,
mohou vzniknout větší deformace, mezery a praskliny. Dřevo je přírodní materiál, který citlivěji reaguje
na změny vlhkosti a teploty.

K tomu je třeba pravidelné čištění a údržba dřevěné podlahy i vhodné zvlhčování vzduchu
v topné sezóně. Za tímto účelem doporučujeme studené zvlhčovače s integrovaným dezinfekčním
 systémem. Instalace Fidboxu umožňuje zaznamenávat klima nad a pod vaší dřevěnou podlahou
 po mnoho let a můžete ho pohodlně monitorovat mobilní aplikací. Budete-li věnovat pozornost 
těmto podstatným faktorům, které ovlivňují životnost vysoce kvalitní dřevěné podlahy Scheucher, 
užijete si s ní desítky spokojených let. 
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Init ial  t reatment

You receive a ready-to-use Scheucher® parquet floor. Nevertheless, for the long-term value 

preservation of your floor, an initial care after installation is highly recommended in order to once 

again protect all of the edges against moisture intrusion. 

Applicat ion

1. Make sure the wood floor is clean and dry.

2.  Shake care wax oil well before use and apply manually with a lint-free cotton cloth, spray 

bottles, or a buffer and white pads. Application amount 4–6 g/m2. Apply in steps (3–5 m2). 

A can of 750 ml will last for approx. 120–150 m2. 

 A thin layer of care wax oil guarantees an extraordinary silky sheen finish. Polish surface 

with a lamb’s wool pad afterwards till the wood is saturated and the whole surface area 

seems evenly. Make sure there are no more streaks anymore.

3. After buffering, let the floor dry for approx. 8-12 hours at good ventilation. 

 Treat the floor carefully within the first 8–10 days after the initial care treatment and avoid 

any damp cleaning during this time.
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Použití

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Po aplikaci nechte podlahu schnout v dobře větraných prostorách přibližně 8–12 hodin.
Prvních 8–10 dní po úvodní udržbě podlaha vyžaduje pečlivé zacházení a je třeba
vyhnout se veškerému mokrému čištění.

Ujistěte se, že je dřevěná podlaha čistá a suchá.

 
 

Počáteční údržba

Stali jste se majiteli dřevěné podlahy Scheucher®. V zájmu dlouhodobého zachování
hodnoty vaší podlahy je ale i tak třeba věnovat se ihned po instalaci úvodní údržbě,
abyste zabránili narušení hran parket vlhkostí. 

Olej s obsahem vosku dobře protřepejte a manuálně nanášejte bavlněnou textilií, která nepouští
vlákna, sprejem, nebo lešticím strojem s bílým podlahovým padem. Množství 4–6 g/m2 nanášejte
postupně (3–5 m2). Plechovka o obsahu 750 ml vystačí na přibližně 120–150 m2.
Tenká vrstva údržbového vosku se postará o neuvěřitelně hedvábný, lesklý povrch. 
Povrch leštěte padem z ovčí vlny, dokud není dřevo saturováno po celé ploše rovnoměrně.
Ujistěte se, že nikde nezůstaly velké vrstvy přípravku.
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Cleaning

It is usually sufficient to clean your floor using a vacuum cleaner or a soft broom. 

Damp cleaning with parquet floor soap can be carried out if required. 

Applicat ion

1. Dry cleaning: with a vacuum cleaner or a soft broom.

2.  Damp cleaning: shake parquet floor soap well before use and mix approx. 50 ml of parquet 

floor soap with 6-8 liters of warm water. For heavily soiled floors you can increase the 

amount of soap up to 100 ml for 6-8 litres of water.  Apply mixture on the surface with a 

damp, well wrung out mop or with Scheucher cleaning pads. Make sure no excessive water 

is left  on the surface since this could damage your floor. The frequency of damp cleaning is 

up to you and depends on the amount of dirt or the degree of use.

CAUTION: 

Micro fiber cloths of rugged type are not suited for cleaning due to their abrasive effect.

Čištění
 

 

Použití
Nasucho: vysavačem nebo jemným smetákem

 

 
 

 
 

UPOZORNĚNÍ:

Utěrky z drsného mikrovlákna nejsou na čištění vhodné, mohly by podlahu poškrábat.

Podlahu obvykle stačí čistit vysavačem nebo jemně nasucho.
Mokré čistění je podle potřeby možné za použití čistícího olejového mýdla.

Mokré čištění: olejové mýdlo před použitím důkladně protřepejte a smíchejte přibližně
50 ml parketového saponátu s 6–8 litry teplé vody. Na velmi znečištěné podlahy můžete použít až
100 ml saponátu v 6–8 litrech teplé vody.  Směs nanášejte na podlahu vlhkým, dobře
vyždímaným mopem, nebo čisticími pady Scheucher. Na podlaze by se neměla vytvořit větší vlhká kaluž,
 mohla by podlahu poškodit. Jak často budete využívat mokré čištění záleží na vašem rozhodnutí a míře 
znečištění.
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Intensive  Cleaning

In case your Scheucher parquet floor is extremely dirty we suggest to 

clean it with our intensive-cleaner.

Applicat ion

1. Depending on the amount of dirt, mix approx. 5 liters of warm water with 250–500 ml of 

intensive-cleaner. Prepare a second bucket with clean water to rinse the floor. Clean the 

floor with a cleaning pad, mop or buffer. In doing so, the emerging foam will transfer the 

dirt from the wood onto the surface. 

2.  Remove the dirty water immediately after washing with a a wet vacuum cleaner or quickly 

with a clear, well wrung out cloth. Remove all of the residues of intensive cleaner by 

cleaning your floor repeatedly with clear water. Make sure no excessive water gathers on 

the surface.

3. Once the surface of the floor has dried completely, treat it with care wax oil (see initial care 

treatment). Depending on the wood species, apply the oil once or several times.
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Použití:  
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Jakmile povrch zcela vyschne, ošetřete podlahu voskovým údržbovým olejem
(viz. pokyny k údržbě).
Podle druhu dřeva, ze kterého je vaše podlaha, aplikujte olej jednou nebo opakovaně. 

Ihned po čištění odstraňte špinavou vodu vysavačem nebo čistou, vyždímanou utěrkou.
Všechny zbytky intenzivního čističe odstraňte a opakovaně podlahu vytřete čistou vodou.
Ujistěte se, že na povrchu nezůstaly zbytky vody. 

Intenzivní čištění:

Pokud je vaše podlaha Scheucher extrémně znečištěná, doporučujeme ji čistit naším
intenzivním čističem.

Podle míry znečištění smíchejte přibližně 5 litrů teplé vody s 250–500 ml
intenzivního čističe. Připravte si ještě jeden kbelík na opláchnutí podlahy.
Podlahu vyčistěte čisticím padem, mopem nebo strojem.
Pěna vynese špínu z podlahy na povrch. 



Useful  t ips  &  precautionar y 
measures

To preserve the beautiful look of your parquet floor and protect it‘s suface please avoid 

mechanical damages whereever possible.

To avoid scratches and serious damages it is recommended to place mats in the entrance 

area and remove sand and grit with a broom immediately. Equip your movable furniture 

with felt gliders and use special rolls for wooden floors on office chairs. 

Do not leave any wet items on your parquet floor. To assess results properly, 

try out care and/or cleaning procedures in an inconspicuous place before applying the product.

Due to the natural ingredients of the vegetable oils oil-soaked cloths, pads etc. are 

spontaneously inflammable. Store oil-soaked cloths, pads etc. in well-sealed metal containers 

or weather them on non-combustible surfaces. 

Opened casks of care wax oil are stable for max. 6 months. 

These care instructions are based on our experience for years and are supposed for your support. 

We will not take any responsibility for misuse as well as potentially changed product 

characteristics due to repair or care measures.

Scheucher Holzindustrie GmbH | Zehensdorf 100 | A-8092 Mettersdorf 
info@scheucherparkett.at | www.scheucherparkett.at

 Užitečné tipy & preventivní opatření 

 

 

 
 

 

 

 

Díky obsahu přírodních složek rostlinných olejů, kterými jsou textilie, pady atd. napuštěné, jsou tyto materiály 
snadno vznětlivé. Uchovávejte olejem napuštěné textilie, pady atd. v dobře uzavřených kovových nádobách,
 nebo je ukládejte na površích, které se nemohou vznítit. 

 

 

Instrukcemi o péči, které vycházejí z našich mnohaletých zkušeností, vás chceme podpořit.
Neneseme ale žádnou zodpovědnost za nesprávné použití ani potenciálně změněné vlastnosti produktu 
následkem úprav nebo nevhodného užití.

Pokud si chcete zachovat skvělý vzhled parketové podlahy a maximálně ji ochránit, vyhněte se,
prosím, co možná nejvíce mechanickému poškození. 

Před poškrábáním a větším poškozením podlahu ochráníte, když do vstupních prostor umístíte
 podložky a znečištění pískem nebo hrubým prachem co nejdříve odklidíte. Veškerý posuvný
 nábytek by měl být opatřený filcovými ochrannými prvky. Máte-li na dřevěné podlaze kancelářškou 
židli s kolečky, podložte ji speciální ochrannou podložkou. Na parketové podlaze nenechávejte ležet 
vlhké předměty. Pokud chcete správně zhodnotit výsledky, nejprve péči a/nebo čisticí přípravky 
vyzkoušejte na místě, které není příliš na očích.

Nádoby údržbového oleje s obsahem vosku spotřebujte do 6 měsíců od otevření.




