
NĚKOLIK RAD K
RENOVACI DŘEVĚNÝCH PODLAH

NEŽ ZAČNETE:

- přesvědčte se, že podlaha je suchá (vlhkost dřeva do 12%) a čistá (zbytky lepidel 
apod. mechanicky odstraňte pomocí dláta nebo škrabky)

- vyčnívající hřebíky zatlučte pomocí průbojníku
- demontujte obvodové a přechodové lišty
- podlahu důkladně vysajte

pozn. „hrubé“ dokončovací práce v interiéru proveďte vždy před renovací podlahy! Pokud se 
chystáte „malovat“ proveďte finální nátěr až po povrchových úpravách podlahy.

Sled jednotlivých činností při renovaci: broušení (hrubé, střední)
tmelení 
broušení (jemné)
leštění
základní lak/olej
mezibroušení/padování
vrchní lak 2x/olej1x

BROUŠENÍ:

- pro dokonalé provedení budete potřebovat následující typy brusných strojů: velká 
válcová bruska (DEVA DRUM/HANDY), krajová kotoučová bruska (DEVA 
SPEED/STRONG), leštička (NUMATIC) – vše k dostání v naší půjčovně. Dále pak 
malou excentrickou brusku a tzv. „delta“ brusku na rohy.

- k válcové a krajové kotoučové brusce budete potřebovat brusivo následujících 
zrnitostí: 24, 40, 60, 80 a 100. K leštičce budete potřebovat brusnou mřížku zrnitosti 
80 – 150.

Pracovní postup: 1) broušení plochy: pracujeme s velkou válcovou bruskou 
(DRUM/HANDY) s brusivem  zrnitosti 24 (renovace), popř. 40 (nová podlaha). Práci 
začneme v levém rohu a brousíme diagonálně, zhruba pod úhlem 45° ke směru pokládky 
parket/prken. Takto zbrousíme celou místnost, přičemž za zády nám zbude cca 1m široký 
neobroušený pás. Tento obrousíme stejným způsobem, přičemž stroj vedeme opět zleva 
doprava. Dále budeme pokračovat v broušení stejnou zrnitostí, avšak kolmo ke směru prvního 
broušení. Takto „křížem“ budeme provádět celé „hrubé“ broušení (do zrnitosti 40) a v případě 
broušení vzoru „stromeček“ nebo „mozaiky“ budeme brousit „křížem“ až dokonce. 
V ostatních případech budeme od středního broušení (zrnitost 60) brousit po směru pokládky 
– „po vláknech“. Obecně platí, že čím důkladnější bude „hrubé“ broušení, tím méně práce nás 
čeká v dalších krocích. „Hrubé“ broušení by proto mělo být provedeno úplně „dočista“. Dále 
platí zásada, že bychom neměly přeskakovat jednotlivé zrnitosti, ale vždy důkladně dodržet 
posloupnost: 24, 40, 60, 80, 100. V opačném případě zůstanou ve dřevě hluboké vrypy, které 
jemné brusivo už nemůže odstranit. Mezi jednotlivými broušeními doporučujeme podlahu 
vždy důkladně vyluxovat. 2) broušení krajů: pracujeme s kotoučovou bruskou 
(SPEED/STRONG). Opět začneme hrubým broušením (zr. 24, popř. 40) a i tady postupujeme 



zleva doprava. Brusku vedeme krouživým pohybem, můžeme i mírně přitlačit. I tady bychom 
měli dodržet posloupnost brusiva. 3) broušení rohů: rohy a různé detaily vybrousíme pomocí 
vibrační „delta“ brusky. Zpravidla vystačíme s brusivem zrnitosti 40, 60, 100. 4) leštění: 
provádí se pomocí kotoučové brusky (NUMATIC) za použití brusných mřížek, které se 
umisťují na tzv. pad. Pomocí leštičky se odstraní drobné škrábance z předchozího broušení. 
Hrubší vrypy můžeme odstranit pomocí malé excentrické brusky.

Bezpečnost práce: při výměně brusného pásu vždy vypojte stroj ze zásuvky. Po ukončení 
práce vždy vyprázdněte pytel s pilinami – nebezpečí vzniku požáru. 

TMELENÍ: 

- rozlišujeme tmelení lokální (drobné opravy) – vhodný tmel DEVAPLAS, a tmelení 
celoplošné – vhodný tmel RESIPLAS, AQUAPLAS a DEVAPLAS

- nedoporučujeme tmelit přibíjené nebo uvolněné parkety – tmel vypadává

Pracovní postup – celoplošné tmelení: provádíme nejdříve po vybroušení plochy zrnitostí 
80. Podlahu důkladně vyluxujeme a spáry pomocí kovové (popř. plastové) špachtle vyplníme 
tmelem, který jsme získaly smícháním jemných pilin (nejlépe z krajové brusky, zr. 80) 
s RESIPLASEM/AQUAPLASEM. Pro první tmelení namícháme směs řidší, aby dobře 
„zatékala“, necháme důkladně zaschnout (viz tech. list) a tmelení opakujeme, dokud se nám 
nepodaří spáry zcela vyplnit. Před následným broušením musí být tmel zcela zaschlý. 
Přebytečný tmel je třeba důkladně odbrousit, aby pod lakem netvořil „fleky“. 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

1) LAK
 
- základové laky na vodní bázi - AQUADEVA SEALER (PRIMER, HIDROFOND)

- AQUADEVA URAFOND
+

- vrchní laky na vodní bázi - METRO (URATER)
- AQUADEVA TRANSIT PLUS

nebo:

- základový lak na bázi rozpouštědla - DEVAFOND 51 PLUS

+

- vrchní lak na bázi rozpouštědla - QUICK A+B PLUS

Pracovní postup: před lakováním podlahu důkladně vyluxujte a setřete antistatickou 
prachovkou. Základní nátěr AQUADEVA SEALER nebo DEVAFOND 51 PLUS  aplikujte 
štětkou nebo válečkem na vodní, popř. rozpouštědlové laky. Pracujte při pokojové teplotě 
(nikdy však ne při teplotě nižší než 13°C), zabraňte průvanu. Nechte důkladně zaschnout (viz 
tech. list), poté proveďte mezibroušení mřížkou zrnitosti min. 150. Poté podlahu opět 
vyluxujte a setřete a aplikujte vrchní nátěr METRO/TRANSIT nebo QUICK. Po zaschnutí 



stejným způsobem aplikujte druhý vrchní nátěr. Druhý den je podlaha pochůzná. K úplnému 
vytvrzení dochází cca. po 14ti dnech.

2) OLEJE A VOSKY

- základy: SAICOS COLORWACHS, HARTWACHSOL, DUOTOP GRUNDIERUNG
- vrch:  SAICOS PREMIUM HARTWACHSOL

Pracovní postup: před olejováním podlahu důkladně vyluxujte a setřete antistatickou 
prachovkou. Základní nátěr aplikujte štětkou, válečkem (VELUR), ale nejlépe kovovou 
špachtlí. Během 10 – 15 min. strojově egalizujte (přepadujte), popř. ručně přeleštěte padem 
nebo bavlněným hadrem.  Pracujte při pokojové teplotě (nikdy však ne při teplotě nižší než 
13°C), zabraňte průvanu. Nechte důkladně zaschnout (viz tech. list), poté štětkou nebo 
válečkem (VELUR) aplikujte vrchní nátěr SAICOS HARTWACHSOL. Již po 4 - 6 hodinách 
je podlaha pochůzná. K úplnému vytvrzení dochází cca. po 14ti dnech.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

1) LAKY – přípravky DEVALIM (běžná údržba – koncentrát)
DEVADEC (čistí a odmašťuje – koncentrát)
BRINATUR (leští a ochraňuje)

2) OLEJE A VOSKY SAICOS WISCHPFLEGE (běžná údržba – koncentrát)
PFLEGEWACHS (čistí a ochraňuje)

V případě jakýchkoli nejasností využijte poradenského servisu firmy DEVA, s. r. o., 28.října 
25, Jablonec n./N., tel.: 483 318 045,   fax: 483 318 044, e-mail: info@devasro.cz


