
NÁVOD  K      RENOVACI  DŘEVĚNÉ  PODLAHY  

Nepřebíráme záruku za úplnost a správnost návodu. Renovace parket je odborná činnost, 
vyžadující  jistou  zručnost,  a  pokud  má  být  výsledek  práce  bezvadný,  vyžaduje  také 
zkušenost a znalost oboru..
 Dále upozorňujeme, že použití tohoto návodu je na vlastní riziko. Pro Vaši bezpečnost 
prosím přijměte všechna potřebná opatření.



A. Broušení

        Pásová bruska Lägler Hummel



Krajová bruska Lägler Flip

1.
Odstraňte  obvodové  lišty,  zbavte  podlahu  hřebíčků  a  celou  plochu  zameťte  nebo 
vyluxujte.

2.
Sejměte boční kryt, pákou uvolněte napínák, nasaďte brusný papír (pozor na směr rotace 
– vyznačeno na papíru), zajistěte napínák a nasaďte zpět boční kryt.
Brousíme obvykle po směru prken, nebo parket. Pokud jsou parkety tzv. do stromečku, 
brousíme po směru  stromečku.  Jen pokud je podlaha velmi křivá brousíme i  střídavě 
kolmo. Místa která nelze z důvodu nerovnosti vybrousit bruskou vybrousíme na konci 
ručně, nebo opatrně krajovou bruskou

3.
Obyčejně  začínáme zrnitostí  brusného pásu 36.  Nastavte  největší  přítlak válce (páčka 
v dolní poloze).
Při značném poškození podlahy, nebo velké odolnosti původního laku použijeme zrnitost 
24. 



Ujistíme se, že válec brusky není spuštěn (páčka na řídítkách) a můžeme brusku spustit. 
Spuštění  provedeme  přetočením ovladače  do  polohy  start,  vyčkáme,  až  se  bruska 
rozeběhne a ovladač uvolníme. Začínáme brousit dle  obrázku č. 1 vždy jízdou vpřed i 
vzad  ve  stejné  stopě,  poté  se  přesuneme  o  půl  šíře  pásu  vlevo,  postup  opakujeme. 
V okamžiku,  kdy spouštíme válec,  musí  být  bruska v pohybu,  abychom se vyvarovali 
vybroušení prohlubní. To samé platí i při dojezdu ke stěně, kdy je třeba nejprve válec 
zvednout, než měníme směr a pak opět spustit. 

                  obr.1



Když dobrousíme až k levé stěně, otočíme se a pokračujeme v broušení dle obrázku č. 2. 
Broušení plochy se překrývají o cca 0.5 až1 metr.

           obr.2



4.
Dále pokračujeme v broušení s brusným pásem zrnitosti 60, přítlak válce je nastaven do 
střední polohy. Brousíme výše popsaným způsobem dle  obrázku č. 3 a 4 a to tak, že 
začínáme v protilehlém rohu místnosti. Je to proto, aby místo překryvu broušení nebylo 
ve stejném místě, jako při broušení zrnitostí 36.
Pokud  hodláme  tmelit  spáry  vysypeme  pytel,  protože  budeme  potřebovat  piliny 
z broušení zrnitostí 60.

.
                obr.3



              obr.4

5.
Na  krajovou  brusku  nasadíme  brusný  kotouč  o  zrnitosti  24,  a  krouživými  pohyby 
vybrousíme místa, kam jsme se s pásovou bruskou nedostali. Místa okolo zárubní, trubek 
topení apod. vybrousíme ručně. Rukou kontrolujeme, abychom dobře vybrousili náběh, 
který vznikl po broušení pásovou bruskou. Dle potřeby včas vyměňujte brusné kotouče.

Tmelení:
Použijeme piliny z broušení zrnitostí  60. Ty smícháme se spárovací hmotou a pomocí  
špachtle vyrobený tmel vpravíme do spár. Ve velkých spárách se tmel trochu propadne,  
tak  po  cca  15  minutách  můžeme  postup  zopakovat.  Po  zaschnutí  tmelu  (doba  dle  
použitého druhu tmelu) plochu opět přebrousíme zrnitostí 60.
Nemá velký smysl tmelit podlahy v nichž se parkety, nebo prkna hýbou, neboť tmel časem 
ze spár vypadne.



6.
Dále brousíme opět pásovou bruskou s brusným pásem zrnitosti 80 a pak zrnitosti 100. 
Vždy začínáme  brousit  v protilehlém rohu místnosti  tak,  jak  je  vysvětleno  v bodě  4. 
Přítlak válce je nasteven na jemný (páčka je v horní poloze)
Pokud požadujete ještě jemnější vybroušení použijte ještě brusný pás o zrnitosti 120.

7.
Obrousíme  kraje  krajovou bruskou s kotoučem zrnitosti  100.  Dbáme na to,  abychom 
dobře vybrousili vrypy po zrnitosti 24.

Nezapomeňte vysypat nabroušené piliny z pytle a vynést ven. V pilinách by se mohl 
nacházet rozpálený hřebíček, který by je mohl zapálit.

Pozor na přebroušení kabelu, cena za nový je 1.000,-Kč.

Při transportu nechte na válcové brusce nasazen brusný papír, chráníte tím válec. 
Cena nového válce je 10.000,-Kč.

B. Lakování

Podlaha musí být  bezvadně vybroušena a  pečlivě vyluxována.  Pak můžeme přistoupit 
k aplikaci základního laku. Lak nanášíme na plochu válečkem s tyčí k tomu určeným, na 
kraje  a  rohy  místnosti  použijeme  štětec.  Nejlépe  je  postupovat  od  okna  ke  dveřím 
přičemž kontrolujeme proti světlu , abychom nevynechali žádné místo.
 Po zatvrdnutí  základního laku (doba je uvedena na konkrétním výrobku)je tento nutno 
lehce  přebrousit.   To  provedeme  ručně  brusným  papírem,  nebo  brusnou  mřížkou  o 
zrnitosti 100. 
Na velké plochy je lépe použít rotační brusku s padem a brusnou mřížkou.

Ještě před přebrušováním je nejvhodnější doba k instalaci obvodových lišt.
Dále se obvykle nanášejí dvě vrstvy vrchního laku a to v rozmezí, které uvádí výrobce.
Lak je pochozí již po 24 hodinách, ale teprve během následujících sedmi dnů získá své 
vlastnosti, proto je třeba během této doby vyvarovat se jeho zatěžování.

B2. Olejování



Olej na podlahy nanášíme nejlépe pomocí široké nerezové špachtle a štětce, nebo hadru, 
který nepouští chlupy. K vmasírování oleje do podlahy používáme nejlépe rotační brusku 
s hnědým padem. Přebytečný olej  nesmí na povrchu zaschnout,  musí  se buď rozleštit 
padem, nebo setřít hadrem. Po zaschnutí montujeme obvodové lišty a pak naneseme další 
vrstvu oleje. Nutno dodržet časový rozestup udaný výrobcem.
Pozor veškeré pady a hadry od oleje namočte po použití do vody a vyneste ven, jinak 
hrozí samovznícení!


