


Drodzy Klienci, 

oddajemy w Wasze ręce katalog produktów opisujący systemowe rozwiązania podłogowe 

w oparciu o wysokojakościową chemię budowlaną. Wyroby są produkowane w naszych 

fabrykach w Europie. Pozostałych dostawców wybraliśmy tak, aby ich wyroby spełniały 

najwyższe wymagania polskiego klienta. Bazując na kilkunastoletnim doświadczeniu 

wzięliśmy wysokojakościowe produkty i dopasowaliśmy je do wysokich potrzeb naszego 

rynku. Często jest tak, że problemy występujące na naszych budowach nie występują 

w innych częściach świata. My te problemy z budowy przenieśliśmy na stoły laboratoriów

i stworzyliśmy produkty, które te problemy rozwiązują dając pełną gwarancję naszemu 

wykonawcy i zadowolenie inwestorowi. Naszym celem jest dopasowanie produktów do 

potrzeb naszego klienta na budowie, a nie odwrotnie. Nasza praca koncentruje się na 

wysokim doradztwie technicznym, pomocy w rozwiązywaniu problemów, znalezieniu 

odpowiednich rozwiązań w dopasowaniu systemu do wymagań budowlanych, 

zredukowaniu szkodliwych substancji i zaoferowanie produktu zdrowego dla wykonawcy

i późniejszego użytkownika, a dopiero potem na sprzedaży i dostawie. To nas różni od 

konkurencji.

Produkty Bautec znalazły swoje zastosowanie na milionach kilometrów 

kwadratowych układanych powierzchni na świecie. Sprawdziły się jako odporne na czas

 i eksploatację. Dzięki pracom badawczym i stałej kontroli jakości są stale ulepszane. Dzięki 

tym wysiłkom idziemy w kierunku, aby tradycyjny specjalista otrzymywał produkt 

najnowocześniejszy, pozwalający na łatwą i bezpieczną obróbkę, skracający czas 

układania, zmniejszający zużycie materiału i ilość opakowań, a co za tym idzie, koszty 

pracy.

Naszym klientom oferujemy pełen system chemii do układania podłoży, do ich 

zabezpieczania i konserwacji. Dla każdego problemu naszego klienta mamy zawsze 

indywidualne rozwiązanie. Dlatego praca na jednym systemie Bautec daje klientowi 100% 

pewności i bezpieczeństwa.

Decydująca jest obecność na miejscu budowy, dlatego tam właśnie nasi doradcy 

techniczni służą Państwu pomocą. Są oni w stanie pomóc w ocenie podłoża, zastosowania 

i doboru produktów, doboru techniki wykonania, a w późniejszym czasie nadzór nad 

eksploatacją i konserwacją podłóg. Nic nie zastąpi jednak osobistej rozmowy, najlepiej 

jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji, tak aby w pełni skorzystać z naszych porad 

i korzyści oferowanych wyrobów.

Zapraszamy do współpracy i życzymy Państwu wielu sukcesów

Bautec Polska
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Projektant jest odpowiedzialny za całą konstrukcję podłogi np. za rodzaj jastrychu, użyte materiały izolacyjne, za 
grubość poszczególnych warstw podłoża, rozmieszczenia dylatacji i zbrojenia. Wykonawca robót budowlanych odpowiada 
za solidne i zgodne z projektem wykonanie podłoża.

Parkieciarz odpowiedzialny jest za prawidłowe przyklejenie i zabezpieczenie parkietu. Przed przystąpieniem do 
pracy musi posiadać informacje o przygotowaniu podłoża, musi dokonać kontroli wilgotności, wytrzymałości, równości 
podłoża. Parkieciarz nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe z niewłaściwego wykonania podłoża, które mogą się 
pojawić w późniejszym czasie podczas eksploatacji podłogi.

Należy też pamiętać, że drewno jest materiałem naturalnym, reaguje na zmiany wilgotności powietrza pęcznieniem 
lub skurczem. By posadzka drewniana była cały czas stabilna, wilgotność drewna powinna wynosić 9%, powietrza 50% przy 

0temperaturze powietrza +20 C i suchym podłożu. Niestety takie warunki jest trudno utrzymać, a otoczenie klimatyczne wokół 
podłogi drewnianej ciągle się zmienia. Zimą wilgotność parkietu osiąga 5-7%, a latem 11-13%. Te zmiany wilgotności 
wpływają na kurczenie się parkietu zimą, a latem na jego pęcznieniu. Różnice skurczu mogą wynosić nawet do 2% 
rozszerzalności liniowej, większa jest zawsze przy drewnie wrażliwym na wilgotność i przy ogrzewaniu podłogowym. Przy 
pracy drewna występują też zwiększone siły przekazywane na podłoża, dlatego tak ważne jest, aby podłoże miało 
odpowiednią wytrzymałość, a parkiet był montowany w odpowiednich warunkach.

1. Jeżeli podłoże spełnia wymogi układania parkietu możemy przystąpić do prac związanych z jego przygotowaniem. 
Aby odpowiednio dobrać odpowiednie grunty, masy samopoziomujące i kleje należy najpierw określić rodzaj podłoża 
i znać rodzaj klejonej podłogi drewnianej.

2. Podłoża dzielimy na:

a) Podłoża w nowym budownictwie (stropy z wylewnego betonu, stropy betonowe z prefabrykatów, jastrych cementowy, 
jastrych na bazie anhydrytu, jastrych magnezjowy, jastrych z lanego asfaltu, podłoża z suchych płyt anhydrytowych, 
podłoża drewniane, podłoża drewniane z płyt OSB lub płyt wiórowych V 100 E 1, podłoża ze sklejki drewnianej, 
podłoża metalowe)

b) Podłoża w starym budownictwie (jastrych cementowy, podłogi ceramiczne, lastriko, podłogi kamienne, parkiety, 
deski, podłoża po usuniętych wykładzinach lub parkiecie itp.)

3. Podłoże należy przygotowywać zgodnie ze wskazówkami producenta, po zapoznaniu się z kartami technicznymi 
produktu i kartą bezpieczeństwa produktu. W przypadku mas szpachlowych musi być zachowana zalecana grubość 
warstwy, a w przypadku kleju należy użyć zalecanej pacy do nakładania.

4. Należy zagwarantować prawidłowe warunki klimatyczne w pomieszczeniu, tzn. wilgotność powietrza 
0nieprzekraczająca 65 % oraz minimalna temperatura podłogi +17 C przez cały okres układania. Zalecane warunki to 

0temp. od +17 do 21 C.

5. Przed rozpoczęciem układania konieczne jest przeprowadzenie pomiaru wilgotności podłoża. Wg. metody CM nie 
mogą być przekroczone następujące wartości.

6. Przed przystąpieniem do układania materiały należy umieścić w pomieszczeniu o odpowiedniej temperaturze. 
W przypadku podłóg drewnianych należy się stosować do zaleceń producenta podłogi, w przypadku klejów czas 
aplikacji wynosi przynajmniej 1 dzień. 

7. W przypadku ogrzewania podłogowego, należy posiadać protokół wygrzewania posadzki wykonany przez firmę 
wykonującą ogrzewanie podłogowe. Po przyklejeniu parkietu ponownie należy poddać podłogę procesowi 
nagrzewania.

8. Należy dokładnie rozróżnić dylatacje technologiczne skurczowe i boczne od dylatacji konstrukcyjnych. Dylatacje 
technologiczne należy wypełnić masami naprawczymi epoksydowymi lub cementowymi w ramach potrzeb. Dylatacje 
konstrukcyjne, musimy pozostawić zgodnie z wytycznymi projektanta, by umożliwiały pracę elementów konstrukcji. 
Dylatacje brzegowe w przypadku jastrychów pływających możemy odciąć dopiero po zakończeniu prac, co 
zapobiegnie obniżeniu właściwości dźwiękochłonnych.

9. Do lakierowania i olejowania drewna zalecamy sprawdzone przez nas produkty BAUTEC.

10.W przypadku niejasności i trudnych sytuacji związanych z układaniem prosimy o skontaktowanie się z najbliższym 
doradcą lub działem technicznym firmy Bautec Polska.

Podstawowe wskazówki przy układaniu 
podłóg drewnianych

Jastrych cementowy Maks. 2,0 %
Jastrych na bazie anhydrytu Maks. 0,5 %
Jastrych magnezjowy / jastrych ksylolitowy Maks. 3,0-12,0 %
Podłoże drewniane Maks. 8,0-12,0 %

W przypadku ogrzewania podłogowego wartość minimalnej wilgotności podłoża ulega obniżeniu.

Do wszystkich wykładzin 
i podłóg drewnianych

Jastrych cementowy Jastrych anhydrytowy Jastrych magnezjowy

< 1,8 % CM < 0,3 % CM 8,0 – 12 % CM zależy od składu
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TEC PRIMER D
grunt dyspersyjno-polimerowy

- wysokojakościowy, głęboko penetrujący

- pod  masy samopoziomujące, kleje  żywiczne,

  kleje PU

- możliwość rozcieńczenia z wodą 1:1 na

  podłożach  nasiąkliwych

150g/warstwę

45-60 min
podłoża
nasiąkliwe

2-4 godz.
podłoża
nienasiąkliwe

24 godz.
podłoża
anhydrytowe

magazynowanie 
12 mies.

Opakowanie: 5 kg

Oznaczenia:

Grunty

TEC PRIMER PU FAST
grunt poliuretanowy jednoskładnikowy szybkoschnący

- wolny od rozpuszczalników 

- niskie zużycie

- wzmacnia podłoże 

- warstwa gruntu odpręża pracę parkietu

- tworzy warstwę odcinającą wilgoć do 3,5 % CM

- pod kleje  PU i SPU do 48 h po nałożeniu

  gruntu

- pod masy szpachlowe grunt należy posypać

  piaskiem kwarcowym

150g/warstwę
30-45 min

magazynowanie 
9 mies.

Opakowanie: 5 kg, 11 kg

Oznaczenia:

TEC PRIMER PU 
grunt poliuretanowy jednoskładnikowy 

- wolny od rozpuszczalników 

- niskie zużycie

- wzmacnia podłoże

- warstwa gruntu odpręża pracę parkietu

- tworzy warstwę odcinającą wilgoć do 3,5 % CM

- pod kleje  PU i SPU do 48 h po nałożeniu gruntu

- pod masy szpachlowe grunt należy posypać

  piaskiem kwarcowym

150g/warstwę
3 godz.

magazynowanie 
9 mies.

Opakowanie: 5 kg, 11 kg

Oznaczenia:
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TEC PRIMER EPX  
dwuskładnikowy grunt epoksydowy 

NEW

- wolny od rozpuszczalników

- wzmacnia podłoże

- pod duże obciążenia

- tworzy warstwę odcinającą wilgoć do 5%  CM,

  min. 2 warstwy

- kleimy klejami  TEC PU i TEC SPU od 24h  do

  72h  po nałożeniu gruntu

- pod masy szpachlowe grunt należy  posypać

  piaskiem kwarcowym

250g/warstwę
30-40 min

Oznaczenia:

RE1

magazynowanie 
12 mies.

Opakowanie: 10 kg, 3 kg



Masy

TEC MS
samopoziomująca masa szpachlowa

TEC MR
reperacyjna masa szpachlowa 

- masa bezskurczowa

- duża wytrzymałość na ściskanie 

- zakres stosowania od 1 mm do 15 mm

- pod parkiet, wykładziny, ceramikę

- masa reperacyjna, bezskurczowa

- zakres stosowania od 1 mm do 40 mm

- duża wytrzymałość na ściskanie

  i zginanie

1,5 kg na 1mm grubości 
warstwy wylewki

1,6 kg na 1mm grubości 
warstwy wylewki

24-72 godz.

1-4 godz.

Opakowanie: 25 kg

Opakowanie: 25 kg

Oznaczenia:

Oznaczenia:
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Kleje do parkietu

TEC SUPER
klej żywiczny

- niska zawartość rozpuszczalników

- wysoka siła klejenia 

- na ogrzewanie podłogowe

- szerokie zastosowanie

- do większości podłóg drewnianych

- efekt kontrolowanego puchnięcia 

- dobrze trzyma odlew

2800-1200 g/m

30-45 min

Opakowanie: 14 kg, 25 kg

Oznaczenia:

TEC P 95 NEW
klej poliuretanowy dwuskładnikowy 

- na bazie czystych poliuretanów 

- bez rozpuszczalnika 

- do większości podłóg drewnianych

- niskie zużycie 

- wysoka siła klejenia 

- dobrze trzyma odlew 

2800-1300 g/m
45-60 min

Opakowanie: 9 kg – klej, 1 kg – utwardzacz

Oznaczenia:

TEC PU 2K
klej poliuretanowy dwuskładnikowy

- na bazie czystych poliuretanów 

- bez rozpuszczalnika 

- do wszystkich podłóg drewnianych

- do desek dwustronnie lakierowanych

- bardzo niskie zużycie 

- wysoka siła klejenia 

- dobrze trzyma odlew
- na ogrzewanie podłogowe
- posiada trwałą elastyczność i odporność na
  prace drewna

Opakowanie: 9 kg – klej, 1 kg utwardzacz – 

Oznaczenia:

2800-1200 g/m
40-60 min

TEC PU 2K PLUS
klej poliuretanowy dwuskładnikowy

- na bazie czystych poliuretanów 

- bez rozpuszczalnika 

- do większości podłóg drewnianych

- niskie zużycie 

- wysoka siła klejenia 

- dobrze trzyma odlew

Opakowanie: 8 kg – klej, 1 kg utwardzacz– 

Oznaczenia:

2800-1200 g/m
40-50 min
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Kleje do parkietu

TEC SPU
klej poliuretanowy jednoskładnikowy

TEC SPU 15
klej poliuretanowy jednoskładnikowy   

- bez rozpuszczalników i epoksydów

- wysoka siła klejenia 

- klej twardoelastyczny

- do większości podłóg drewnianych

- redukuje przenoszenie obciążeń na  podłoże

- dobrze trzyma odlew

- bez rozpuszczalników i epoksydów

- pod deski wielowarstwowe

- pod parkiety wielowarstwowe

- klej twardoelastyczny

- redukuje przenoszenie obciążeń na podłoże

- dobrze trzyma odlew

2900-1300 g/m

2700-1200 g/m

60 min

60 min

Opakowanie: 18 kg

Opakowanie: 18 kg, 13 kg 

Oznaczenia:

Oznaczenia:

RS10
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Kleje do wykładzin

MULTITEC
dyspersyjny do wykładzin PCV, CV, tekstylnych, paneli LVT

- wysokojakościowy

- na podłogi i ściany

- duża siła klejenia 
2- bardzo niskie zużycie na m

- na podłoża nasiąkliwe

Opakowanie: 14 kg 

Oznaczenia:

2250-400 g/m

10-30 min

LINOTEC
dyspersyjny do linoleum

- duża siła klejenia

- do linoleum

- pod wykładziny filcowe i dywanowe

Opakowanie: 14 kg 

Oznaczenia:

2400-500 g/m
5-30 min

D1

D1

TEC 1
klej multifunkcjonalny

- na podłogi i ściany

- do wykładzin PCV, kauczukowych

- na podłoża nasiąkliwe i nienasiąkliwe 

Opakowanie: 14 kg

Oznaczenia:

2300-400 g/m
10-30 min

D1

TEC D6 SUPER
do wykładzin PCV i dywanowych   

- wysoka siła klejenia 

- na podłoża nasiąkliwe

Opakowanie: 15 kg

Oznaczenia:

2330-400 g/m

5-30 min
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Kleje do wykładzin

TEC EXTRA
klej neoprenowy kontaktowy

TEC KLEJ
Klej w aerozolu

- wysoka siła klejenia

- do wykładzin PCV, listew, nosków schodowych,

  linoleum, kauczuku

- łatwa aplikacja 

- wysoka siła klejenia

- do wykładzin PCV, listew, nosków schodowych,

  linoleum, kauczuku
- do przemysłu stolarskiego i motoryzacyjnego

Opakowanie: 4,3 kg

Opakowanie: 500 ml

Oznaczenia:

Oznaczenia:

2300-400 g/m

21 op. = 2,5 m

20-30 min

10 min
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Kleje do sztucznej trawy

TEC ST 2K
poliuretanowy klej do sztucznej trawy

TEC ST 2K SUMMER
poliuretanowy klej do sztucznej trawy   

TEC S
taśma do łączenia trawy  

- wysoka siła klejenia

- duża elastyczność

- wysoka odporność na warunki atmosferyczne

- niskie zużycie 

- możliwość klejenia w niskich

  temperaturach

- wysoka siła klejenia

- duża elastyczność

- wysoka odporność na warunki atmosferyczne

- niskie zużycie

- wysokoodporna
- niestarzejąca się
- niewrażliwa na mróz
- niechłonna
- wodoodporna
- odporna na wysokie i niskie temperatury
- ekstremalnie elastyczna

Opakowanie: 12 kg – klej, 1,7 kg - utwardzacz

Opakowanie: 15,4 kg – klej, 1,7 kg - utwardzacz

Opakowanie:  rolki: 100 mb, 300 mb

Oznaczenia:

2400-900 g/m

2300-900 g/m

45 min

20-30 min

Oznaczenia:

Oznaczenia:
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Lakiery, oleje i środki pielęgnacyjne

TEC SOL
szpachlówka rozpuszczalnikowa 

- niska zawartość rozpuszczalników

- bardzo elastyczna 

- krótki czas schnięcia

Opakowanie: 5 l

Oznaczenia:

2100-120 ml/m

15-30 minL

AQUA FILL
szpachlówka wodna

- szpachlówka bezrozpuszczalnikowa

- wysoce elastyczna

- na ogrzewanie podłogowe

- redukuje efekt sklejania kantów

Opakowanie: 5 l

Oznaczenia:

250-100 ml/m
30-90 minL

AQUA PRIMER
grunt wodny 

- grunt bezrozpuszczalnikowy

- redukuje efekt sklejania kantów

Opakowanie: 5 l

Oznaczenia:

2100-120 ml/m

1-2 godz.L

PRIMER 200
grunt na bazie alkoholu 

- pod lakiery poliuretanowe i wodne

- na drewna egzotyczne

- na stare podłogi drewniane przy renowacjach

- lakier należy położyć na grunt w ciągu 

 12 godzin od gruntowania

Opakowanie: 5 l

Oznaczenia:

2100-120 ml/m
2-3 godz.L
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AQUA GOLD MAT/PÓŁMAT/POŁYSK 
lakier jednoskładnikowy poliuretanowo-wodny

- wysoka odporność na ścieranie

- bezrozpuszczalnikowy

- łatwa aplikacja

Opakowanie: 5 l

Oznaczenia:

2100-120 ml/m
3-5 godz.L

Oznaczenia:

2100-120 ml/m

L 3-5 godz.

- bardzo wysoka odporność na ścieranie

- bezrozpuszczalnikowy

- łatwa aplikacja

- może być stosowany na odpowiednie oleje

- na drewna egzotyczne

Opakowanie: 5 l, 10 l

AQUA DIAMENT PÓŁMAT/MAT  
lakier jednoskładnikowy poliuretanowy na bazie wody

NEW

12

AQUA PLATINIUM 2K PÓŁMAT/MAT
lakier dwuskładnikowy poliuretanowy na bazie wody 

- bardzo wysoka odporność na ścieranie

- bezrozpuszczalnikowy

- łatwa aplikacja

- może być stosowany na odpowiednie oleje

- na drewna egzotyczne

Opakowanie: 5 l – lakier, 0,1 l - utwardzacz

Oznaczenia:

2100-120 ml/m

L 3-5 godz.

- wysokoodporny na ścieranie 

- do obiektów użyteczności publicznej

- na hale sportowe

- na stare podłogi do renowacji

Opakowanie: 5 l, 10 l

Oznaczenia:

2100-120 ml/m

24 godz.

moher 4 mm

L

TEC PA 500/501 POŁYSK/PÓŁMAT
lakier poliuretanowo-alkidowy

NIE MA UTWARDZACZA NIE MA STRAT



Lakiery, oleje i środki pielęgnacyjne

TEC HARD WAX OIL HS 

- twardy wosk na podłogi olejowane

- czas schnięcia 24 godziny

- pełne obciążenie możliwe po 8-14 dniach

- nadaje się pod duże obciążenia

Opakowanie: 0,75 l, 5 l

Oznaczenia:

250-80 ml/m
8-14 dniL
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TEC OIL 2HS PLUS

- jednoskładnikowy olej z woskiem
- szybki czas schnięcia, pełne  użytkowanie

  już po 24 godzinach

- wolny od rozpuszczalników 

Opakowanie: 1 l, 5 l

Oznaczenia:

230-60 ml/m
24 godz.L

moher 4 mm

COLOR TEC OIL 1HS  
czarny, antic, tabak, cynamon, koniak, miód, szary, biały

NEW

- gotowy olej  koloryzujący

- łatwy w aplikacji

- jako końcowa warstwa użytkowa pod TEC

  HARD WAX OIL HS

- pod odpowiednie lakiery Bautec

Opakowanie: 1 l

Oznaczenia:

240-50 ml/m

2 dni

L

TEC OIL 1HS

- olej pod duże obciążenia

- czas schnięcia 24 godziny

- pełne obciążenie możliwe po 8-14 dniach

- wolny od rozpuszczalników
- na bazie naturalnych olejów 

Opakowanie: 1 l, 5 l

Oznaczenia:

230-50 ml/m

8-14 dni

moher 4 mm

L
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EXTERIOL OIL OLEJ DO TARASÓW
 

- do mebli ogrodowych

- olej do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz

- w kolorze bezbarwnym, teak, bankirai

Opakowanie: 1 l, 5 l 

Oznaczenia:

240-50 ml/m

2 dniL

- wysoka siła czyszczenia

- rozmiękcza woski i brud 

- do czyszczenia podłóg lakierowanych,

  olejowanych, okładzin ceramicznych, wykładzin

  PCV i linoleum

- idealny do SPRAY MOPA

Opakowanie: 1 l, 5 l

Oznaczenia:

235-40 ml/m
20 minL

INTENSIVE
środek do intensywnego i gruntownego czyszczenia podłóg drewnianych

- wysoka siła czyszczenia

- nie rozmiękcza lakieru

- do czyszczenia podłóg lakierowanych,

  okładzin ceramicznych, wykładzin PCV 

  i linoleum

- idealny do SPRAY MOPA

Opakowanie: 1 l, 5 l

Oznaczenia:

230-40 ml/m
30 minL

CLEAN
koncentrat  do bieżącego czyszczenia podłóg drewnianych

BEJCA TEC COLOR OIL
Naturalna bejca koloryzująca 
old white, szary, miodowy, koniak, bursztyn, orzech, cynamon, tabak,
czarny, stary dąb

- szybki czas schnięcia

- pod oleje i lakiery

- na podłogi, schody, meble

Opakowanie: 1 l

Oznaczenia:

280 ml/m
30 minL



Lakiery, oleje i środki pielęgnacyjne
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- olej pielęgnacyjny po wyczyszczeniu podłogi 

  olejowanej

- schnie 4 godziny 

- pełne utwardzenie po 3 dniach

- odświeża i konserwuje

Opakowanie: 0,75 l, 3 l

Oznaczenia:

220-40 m /ml

3 dniL

OLEJ PIELĘGNACYJNY
olej konserwujący do podłóg drewnianych olejowanych/woskowanych

- nowoczesna pasta podłogowa

- do podłóg olejowanych i lakierowanych

- po nałożeniu i wyschnięciu wymaga

  wypolerowania

- nadaje podłodze jedwabisty połysk

Opakowanie: 1 l

Oznaczenia:

220-40 ml/m
30 minL

POLISH-PLUS
płynna pasta konserwująca do podłóg drewnianych

- do bieżącego czyszczenia podłóg olejowanych

  i woskowanych

- usuwa zabrudzenia

- nie tworzy powłok 

Opakowanie: 1 l, 5 l 

Oznaczenia:

max . 250 ml 
10 l wody

20 minL

EMULSJA PIELĘGNACYJNA
emulsja do pielęgnacji podłóg olejowanych i woskowanych

- zabezpiecza przed poślizgiem

- na podłogi lakierowane

- na wykładziny twarde

- na płytki ceramiczne

- na podłogi sportowe

Opakowanie: 1 l, 5 l

Oznaczenia:

250 m /ml
30-60 minL

WAX
antypoślizgowy wosk do konserwacji podłóg twardych
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Częstotliwość pielęgnacji i czyszczenia wg normy DIN 18356

Ważne porady dotyczące dbania o podłogi olejowane

Eksploatacja Czyszczenie gruntowne Czyszczenie i konserwacja Pielęgnacja

 NORMALNA

Eksploatowane podłogi, 
np. w pokojach 
mieszkalnych i sypialnych

Zależnie od eksploatacji Zależnie od eksploatacji, 
co 1-2 miesiące

Po każdym czyszczeniu 
lub w razie potrzeby

SILNA

Eksploatowane podłogi, 
np. w korytarzach, na 
schodach, w biurach

Zależnie od eksploatacji, 
co 6-12 miesięcy

Zależnie od eksploatacji, 
co 2-4 tygodnie

Po każdym czyszczeniu
 lub w razie potrzeby

EKSTREMALNA

Eksploatowane podłogi, np. 
w lokalach 
gastronomicznych, 
sklepach, szkołach itd.

Zależnie od eksploatacji, 
co 3-6 miesięcy

Zależnie od eksploatacji, 
przynajmniej co 8 dni

Po każdym czyszczeniu 
lub w razie potrzeby

Hale sportowe
 i wielofunkcyjne

Zależnie od eksploatacji Zależnie od eksploatacji Po każdym czyszczeniu 
lub w razie potrzeby

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

W zależności od produktu, na świeżo olejowane podłogi drewniane można ostrożnie wchodzić dopiero 48 godzin od 

zakończenia pracy. Dbałe eksploatowanie podłogi w pierwszych tygodniach powoduje wydłużenie trwałości olejowanej 

powierzchni.

Po 8-14 dniach powierzchnia podłogi może być w pełni obciążana/eksploatowana.

W pierwszych 8-14 dniach czyścić tylko na sucho. Podłogi olejowane są bardzo wrażliwe na wilgoć, nie należy pozostawiać 

kałuż. Powtarzające się oddziaływanie wilgoci prowadzi do pęcznienia włókien drewna i do szarzenia powierzchni, dlatego 

należy wycierać na lekko wilgotno.

Aby zapobiec ewentualnej migracji zmiękczacza i wynikającym z tego szkodom, nowe dywany układać dopiero po pełnym 

utwardzeniu (ok. 2-3 miesiące).

Do czyszczenia nie należy nigdy używać wiórków stalowych lub ostrych tarcz czyszczących. To samo dotyczy 

agresywnych, dostępnych  na rynku środków czyszczących, stosowanych w gospodarstwach domowych.

Nawet najdrobniejszy pył i piasek działa jak papier ścierny. Dlatego przed wycieraniem podłogi na wilgotno, należy ją 

odkurzyć  miotłą lub odkurzaczem.

Gruntowne czyszczenie potrzebne jest tylko wtedy, gdy na podłodze widoczne są silne, przyklejone do niej zabrudzenia, 

które nie dają się już usunąć podczas czyszczenia konserwacyjnego, albo, gdy wytworzyła się zbyt silna warstwa (powłoka) 

ochronna.

Gruntowne czyszczenie należy wykonywać jak najrzadziej; powinien je przeprowadzać wyłącznie fachowiec przy pomocy 

szlifierki tarczowej.

W przypadku stosowania krzeseł obrotowych na rolkach/kółkach, muszą one spełniać wymagania normy DIN 6813 (rolki 

takie są oznaczone dwukolorowo). Ponadto pod krzesła obrotowe należy stosować podkładki z tworzywa sztucznego.

Aby zapobiec zarysowaniu podłogi, wszystkie meble muszą być wyposażone w odpowiednie podkładki filcowe.

Utrzymanie podłogi oraz dobre samopoczucie człowieka wymagają utrzymywania zdrowego klimatu pomieszczenia 
o(około 20 C przy 55-65% wilgotności względnej powietrza). Zbyt suche powietrze prowadzi do powstawania 

szczelin!

Warto wiedzieć



Warto wiedzieć
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Wskazówki przy wykonywaniu podłóg olejowanych produktami Bautec

Zasadnicze przygotowanie podłóg:

1. Nanoszenie oleju

?

?
?

?
?

Olej dwuskładnikowy, olej twardy High Solid nanosimy za pomocą odpowiednich narzędzi (blacha, wałek, szczotka 
podłogowa, gąbka itp.) nakładać warstwy zgodnie z kartą techniczną – w przypadku nakładania (rozprowadzania) 
pacą należy uczynić to wielokrotnie.
Uwaga: w miarę możności nie dopuścić do wnikania oleju w istniejące spoiny/szczeliny!
W przypadku drewna o dużej chłonności – gdy olej jest już po krótkim czasie wchłonięty – kolejne porcje materiału 
nakładać metodą „mokre na mokre”, ponownie równomiernie go rozprowadzając.
Pozostawić do wsiąknięcia na ok. 30 minut (w żadnym razie nie zostawiać do wyschnięcia na noc).

2Zużycie materiału na jedną powłokę olejową: ok. 30-60 ml/m , w zależności od gatunku drewna i zastosowanego 
produktu. (Stosować się do zaleceń karty technicznej zastosowanego produktu.)

2. Zbieranie materiału i wprowadzanie go w strukturę drewna

?

?

?

Po ok. 30 minutach nadmiar oleju zebrać (za pomocą czystego sukna, wkładki filcowej, zbieraka gumowego, pacy) 
i od razu równomiernie rozprowadzać i wprowadzać w strukturę drewna/polerować przy pomocy maszyny 
jednotarczowej (tarcza polerska, tarcza filcowa itp.).
Podłoga musi być nasycana równomiernie, nie może jednak błyszczeć na mokro. Uwaga: nadmiar oleju schnie 
powoli i pozostaje lepki – tworzą się błyszczące plamy.
Podczas wysychania oleju, w przypadku nadmiernego nagromadzenia się ciepła, zwilżone olejem materiały, 
narzędzia robocze i odzież mogą zapalić się samoistnie. Dlatego po użyciu wszelkie materiały (szmaty) itd. należy 
przechowywać w zamkniętym pojemniku,  wzgl. utylizować lub spalić. 

3. Pozostawienie powierzchni do wyschnięcia

?

?

oNa ok. 8-12 godzin (optymalna temperatura 18-22 C). Zadbać o dobre wietrzenie - wadliwa wentylacja może 
prowadzić do spowolnienia schnięcia.
Olejowana podłoga jest teraz gotowa i może być użytkowana. W ciągu pierwszych 10 dni (w przypadku oleju 
dwuskładnikowego po 2 dniach) można ostrożnie ją eksploatować, czyścić tylko na sucho, następnie postępować 
zgodnie z instrukcją pielęgnacji wg normy DIN 18356.

4. Nanoszenie twardego wosku TEC HARD WAX OIL HS

?

?

TEC HARD WAX OIL lub wosk uniwersalny nanosić odpowiednimi narzędziami; polerowanie nie jest tu konieczne 
(stosować się do zaleceń właściwej karty technicznej). Nanoszenie wosku na dwuskładnikowy olej BAUTEC nie jest 
możliwe.

2Zużycie, w zależności od zastosowanego produktu i narzędzia: ok. 50-80 ml/m .

5. Polerowanie

Po wyschnięciu zaleca się polerowanie podłogi przy pomocy maszyny jednotarczowej (biała tarcza). Powoduje to 
zagęszczenie warstwy wosku i lepsze nabłyszczenie. Najnowsza generacja oleju woskowego twardego lub wosku 
uniwersalnego nie musi być polerowana, jednakże można je polerować w celu uzyskania wyższego stopnia 
nabłyszczenia.

6. Pielęgnacja

W przypadku wszystkich podłóg olejowanych pielęgnację przeprowadzać środkiem pielęgnacyjnym do podłóg 
olejowanych. Wyjątek stanowią podłogi olejowane olejem dwuskładnikowym, takie podłogi należy pielęgnować 
tylko dwuskładnikowym olejem do pielęgnacji drewna i emulsją pielęgnacyjną. 

Ostatnie szlifowanie wykańczające: Koniecznie zwracać uwagę na równomierne wykonanie szlifu. W przypadku 
powierzchni bezbarwnej ziarnistość nie może być drobniejsza niż 100 (maksimum 
120). W przypadku stosowania barwionego oleju twardego ziarnistość nie 
drobniejsza niż 80 (maksimum 120).

Po ostatnim szlifowaniu 
wykańczającym:

Powierzchnia musi być czysta i całkowicie wolna od pyłu, tłuszczu i silikonu. 
oPamiętać o optymalnej temperaturze pomieszczenia (18-22 ) – pomieszczenie 

dobrze wietrzyć, ponieważ wadliwa wentylacja może prowadzić do spowolnienia 
schnięcia.  W przypadku zastosowania na dużej powierzchni (przede wszystkim 
w przypadku nieznanych rodzajów parkietu i drewna egzotycznego pochodzenia 
zagranicznego) należy wykonać olejowanie  próbne.
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Tablica barw  COLOR TEC OIL 1 HS

Wszystkie przedstawione próbki zostały wykonane na bazie forniru dębowego.

CZARNY

ANTIC

TABAK

CYNAMON

KONIAK

MIÓD

SZARY

BIAŁY ŚNIEG

TEC OIL 1 HS
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Akcesoria

PADY: BIAŁY I BEŻOWY SCRIBBER - RYSIK Ri-Ri

TERMOMETR LASEROWY

MIERNIK WILGOTNOŚCI 
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
GANN BL COMPACT B

URZĄDZENIE CM
Urządzenie do określania wilgotności 
jastrychu

WIADERKO DO LAKIERU

KOMBINEZON POLIPROPYLENOWY 
DO LAKIEROWANIA

WAŁKI:
WELUR do lakierów rozpuszczalnikowych
MICROSTAR do lakierów wodnych
MICROSTAR PLUS do lakierów wodnych
MOHER PLUS do lakierów
                         rozpuszczalnikowych

SPRAYMOP

POJEMNIK NA WAŁEK



Akcesoria

21

MIERNIK WILGOTNOŚCI 
DREWNA GANN BL 
COMPACT A 

DNS G-814 
Urządzenie do pomiaru wilgotności 
w podkładach betonowych, cementowych 
i anhydrytowych

HIGROTERMOMETR 
Z POMIAREM TEMPERATURY 
GFTH 95

HYDROMETTE RTU 600 
Zestaw sond do pomiarów wilgotności 
drewna, materiałów konstrukcyjnych, 
wilgotności powietrza i temperatury

Paca zębata: 
TKB A1, TKB A2, TKB A3, 
TKB B1, TKB B2, TKB B3, 
TKB B9, TKB B11, TKB B15
Paca specjalna:
BAUTEC L, BAUTEC Feucht

ŚRODKI DO PIELĘGNACJI 
PODŁÓG DREWNIANYCH



A = 1,10 mm    B = 1,40 mm    C = 0,60 mm

Paca zębata

TKB A1

A = 1,50 mm    B = 1,80 mm    C = 1,20 mm

Paca zębata

TKB A2

A = 1,50 mm    B = 1,50 mm    C = 0,50 mm

Paca zębata

TKB A3

A = 2,00 mm    B = 2,30 mm    C = 2,70 mm

Paca zębata

TKB B1

A = 2,60 mm    B = 2,90 mm    C = 2,10 mm

Paca zębata

TKB B2

A = 3,20 mm    B = 6,00 mm    C = 3,40 mm

Paca zębata

TKB B3

A = 5,00 mm    B = 6,00 mm    C = 8,00 mm

Paca zębata

TKB B11

A = 4,70 mm    B = 2,80 mm    C = 0,20 mm

Paca specjalna

BAUTEC L

A = 3,40 mm    B = 4,20 mm    C = 0,20 mm

Paca specjalna

BAUTEC Feucht

A = 5,00 mm    B = 6,00 mm    C = 10,00 mm

Paca zębata

TKB B9

parkiety lamelowe
krótkie parkiety na pióro-wpust
parkiety warstwowe

deski wielkoformatowe
deski wielowarstwowe
parkiety masywne
parkiety przemysłowe

A = 6,50 mm    B = 5,50 mm    C = 7,00 mm

Paca zębata

TKB B15

Akcesoria
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BAUTEC POLSKA Sp. z o.o.

ul. Turniejowa 8, 53-014 Wrocław

tel./fax: 71/ 796 26 02, tel. kom. 722 142 403

e-mail: biuro@bautec.pl

www.bautec.pl


