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Užívejte si svou drevenou podlahu 

déle a beze skvrn s jednoduchou 

údržbou Quick-Step®
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The range

Varnished and oiled floors

 

Extra for oiled floors

After installation: the irst thorough cleaning after laying the loor

Your Quick-Step loor is ready for use when you buy it; you don’t have to sand or wax it. Don’t use any protective poducts, even if 

the packaging mentions that they are suitable for parquet loors. After installation, the loor will need a thorough clean. 

Follow these instructions:

1. Remove all coarse dirt with a soft broom and a dust pan

2. Clean the V-grooves with a special vacuum cleaner

3. Clean with a dry microibre cloth as described in “dry maintenance”

4. Remove any stubborn dirt as indicated in the dirt removal guide.

5. Clean with slightly damp microibre cloth as 

described in “Slightly damp maintenance”

Quick•Step®

CLEANING KIT 

QSCLEANINGKIT
• mop holder with telescopic 

handle and ergonomic grip
• microibre cloth, machine 

washable at 60° C
• maintenance product 

Quick-Step Clean 750 ml

Quick•Step®

OIL CARE 

750 ml QSCARE750

Quick•Step®

CLEAN 

750 ml QSCLEANING75
2000 ml QSCLEANING2000

Quick•Step®

MAINTENANCE OIL 

white QSWMAINTOILW
transparent QSWMAINTOILN 

1 Our maintenance products have been 

speciically developed for and tested on 

Quick-Step parquet loors.

Fresh and pleasant fragrance.

2 The use of the correct maintenance products 

also maintains the guarantee on your loor.

No build-up of layers: dirt and unhygienic 

residues are removed; the original 

character of the loor is retained.

3 The low pH value guarantees that the top layer 

is not affected.

Easy and eficient.

Available from your dealer or online 

at www.quick-step.com.

Proč produkty na údržbu od fi rmy Quick-Step?
      Naše produkty na údržbu
byly speciálně vyvinuty a testovány 
na parketových podlahách
Quick-Step®.

      Používáním správných produktů
na údržbu také dodržujete záruku
na naše podlahy. žádné navrstvování: 
špína a nehygienické zbylé částice jsou 
odstraněny, originální charakter podlahy 
je uchován.

      Nízká hodnota pH zaručuje,
že vrchní vrstva není nijak ovlivněna. 

SorTIMEnT
Lakované a olejované podlahy

Extra pro olejované podlahy 

Po instalaci: první důkladné čištění po položení podlahy

Quick-Step® 

ČISTIČ  

750ml QSCLEANING75
200ml QSCLEANING2000

Quick-Step® 

olEJ PRo ÚDRŽBU  

Bílý QSWMAINTOILW
Transparentní QSWMANTAINTOILN 

Quick-Step® 

olEJová PÉČE 

750 ml QSCARE750

Quick-Step® 

ČISTÍCÍ SET 
• Mop s teleskopickou násadou
 a ergonomickou rukojetí. 
• Návlek z mikrovlákna, pratelný
 při teplotě 60° C 
• Čistící produkt Quick-Step Clean 750 ml 

Vaše podlaha Quick-Step® je připravena na použití už když ji koupíte, nemusíte ji brousit nebo voskovat. Nepoužívejte ochranné produkty,

i kdyby na jejich balení bylo napsáno, že jsou vhodné pro parketové podlahy. Po instalaci podlaha potřebuje důkladně vyčistit. 

Postupujte podle těchto instrukcí:

1. Odstraňte hrubé nečistoty pomocí jemného smetáčku a lopatky 

2. Vyčistěte V-spáry speciálním vysavačem 

3. Vyčistěte podlahu suchou utěrkou z mikrovlákna, jak je popsáno
 v „suchém čištění“

4. Odstraňte hůř odstranitelnou špínu, jak je popsáno v příručce

5. Setřete lehce vlhkým návlekem z mikrovlákna, jak je popsáno
 v „Lehce mokrá údržba“



1  Daily maintenance for varnished and oiled floors: 

QUICK•STEP
®

 MICROFIBRE CLOTH

A traditional vacuum cleaner is generally not used to clean parquet loors. Floors 

with a V-groove are the exception to the rule. 

We recommend the Quick-Step microibre cloth for regular maintenance. 

This mop is designed for dry and slightly damp use. The special ibres have a high 

dirt-absorption capacity. They can take up the dirt easily. 

3  Regular maintenance for oiled floors 

QUICK•STEP
®

 OIL CARE

You can keep your oiled loor in perfect condition for many years by using 

Quick-Step Oil Care. 

1. First clean the loor with the Quick-Step Clean product as described in “daily 

maintenance”.

2.  Make sure the loor is dry, dust-free and all stains are removed.

3. Dosing: Dilute 2 to max. 4 caps of Quick-Step Oil Care in water (use the 

cap on the bottle).

4. Then clean as described under “slightly damp maintenance”

2  Daily maintenance for varnished and oiled floors:  

QUICK•STEP
®

 CLEAN

The frequency of slightly damp maintenance will depend on loor usage and 

accumulated dirt. Cleaning too often or too wet is unnecessary and can even 

permanently damage your loor. 

1. Dilute 1 cap in a 5-litre bucket of water.

2. Soak the Quick-Step® Cleanmop in this solution and wring out thoroughly.

3. Always pull the Quick-Step® Cleanmop back towards you and make a 

zigzag movement across the loor (in the lengthways direction of the panels).

4. Wipe the whole loor without lifting the microibre mop.

5. Distribute the moisture evenly across the loor.

6. Never pour the bucket of solution across the loor.

7. Always wipe dry with a microibre mop until no 

more moisture is visible on the loor.

4  Yearly maintenance for oiled floors  

QUICK•STEP
®

 MAINTENANCE OIL

8. Check www.quick-step.com to see which maintenance oil you need: white or 

transparent.

9. Clean the loor with Quick-Step Clean as described under “regular 

maintenance: slightly damp”.

10. Make sure the loor is dry and free from dust and grease.

11. Apply maintenance oil in a very thin, even layer with a brush or cloth. Leave to 

soak in for a few minutes. Spread the oil using a polisher or wipe the surface 

with a clean, lint-free cloth.

12. Do not use for 24 hours! 

13. 1 l = +/- 75 m²

Do not use impregnated disposable cloths. These often contain oily pro-

ducts that attract dust and they may leave stains on the loor.

• Protect your loor and prevent it drying and losing its gloss.

• Restore the original look and eliminate micro-scratches

• Delays the need for maintenance oil 

• Easy, user-friendly and eficient

• Use once every 4 “slightly damp” cleans

• Walk on the loor right away!

For damaged loors and for yearly maintenance.

• Retains the loor’s matte inish

• Repairs minor damage to the loor

• Nourishes the loor

• Low usage

• Low emissions

• Solvent-free

Streak-free cleaning, week after week

VARNISHED FLOORS VARNISHED FLOORS

1 Daily maintenance (dry) Quick•Step® Clean Quick•Step® Clean

2 Regular maintenance (slightly damp) Quick•Step® Clean Quick•Step® Clean

3 Regular maintenance (extra protection) Quick•Step® Clean Quick•Step® Oil Care

4 Yearly maintenance (intensive restoration) Quick•Step® Clean Quick•Step® Maintenance oil

Čištění beze skvrn, týden po týdnu
      Lakované podLahy      oLejované podLahy

Denní údržba (suchá)     Quick-Step® Clean        Quick-Step® Clean

Pravidelná údržba (lehce navlhčeno)    Quick-Step® Clean        Quick-Step® Clean

Pravidelná údržba (extra ochrana)    Quick-Step® Clean        Quick-Step® oil Care

Roční údržba (intenzivní obnovení)    Quick-Step® Clean        Quick-Step® Maintenance oil

denní údržba pro lakované a olejované podlahy:
QUICK•STEP® HaDR z mIKRovláKna

Pravidelná údržba olejovaných podlah
QUICK•STEP® oIl CaRE

roční údržba pro olejované podlahy
QUICK•STEP® maInTEnanCE oIl

denní údržba pro lakované a olejované podlahy:
QUICK•STEP® ČISTIČ

Tradiční vysavač se zpravidla na parketové podlahy nepoužívá. Podlahy 
s V spárou jsou však výjimkou. 

Doporučujeme návlek z mikrovlákna od irmy Quick-Step® pra pravidelnou 
údržbu. 

Tento mop je zkonstruován pro suché a lehce vlhké užití. Speciální vlákno má 
vysokou kapacitu na absorbování špíny. Dokáže pobrat špínu velice snadno.

Svoji olejovanou podlahu můžete udržet v perfektním stavu po dobu mnoha 
let používáním Quck-Step® Oil Care.

1. Prvně vyčistěte podlahu pomocí Quick-Step® Clean, jak je popsáno   
 v denní údržbě. 

2. Ujistěte se, že podlaha je suchá, bez prachu a všechny skvrny byly   
 odstraněny. 

3. Dávkování: zřeďte 2 až maximálně 4 víčka Quick-Step® oil Care   
 vodou (použijte víčko na lahvi) 

4. Toto čištění je popsáno jako „lehce vlhké čištění“

Frekvence čištění pomocí lehce navlhčeného hadru bude záležet na využití 

podlah a na nashromážděné špíně. Moc časté čištění nebo příliš mokré 

čištění může permanentně poškodit vaši podlahu.

1. Zřeďte 1 víčko na pětilitrový kbelík vody. 

2. Namočte Quick-Step® Cleanmop v roztoku a důkladně vyždímejte. 

3. Vždy táhněte Quick-Step® Cleanmop před sebou a dělejte klikaté pohyby  
 po podlaze (ve směru podélně po parketách) 

4. Stírejte celou podlahu bez zvednutí mopu. 

5. Roztírejte vlhkost rovnoměrně po podlaze. 

6. Nikdy nelijte vodu z kbelíku na podlahu. 

7. Vždy vytírejte se suchým mopem, dokud žádná jiná vlhkost nebude
 na podlaze viditelná. 

8. Podívejte se na www.quick-step.com, abyste viděli, který olej na údržbu 
budete potřebovat, bílý nebo transparentní. 

9. Vyčistěte podlahu pomocí Quick-Step® Clean, jak je popsáno
 v „pravidelná údržba: lehce vlhká“ 

10. Ujistěte se, že podlaha je bez prachu a mastných skvrn 

11. Aplikujte olej na údržbu v tenké a rovnoměrné vrstvě štětcem nebo látkou. 
Nechte vsáknout po dobu pár minut. Rozetřete olej použitím leštiče nebo utřete 
povrch čistou látkou bez žmolků. 

12. Nepoužívejte po dobu 24 hodin

13. 1 l = +/- 75 m²

Nepoužívejte napuštěné jednorázové utěrky. Ty často obsahují produkty 

s oleji, které přitahují prach a mohou zanechat skvrny na podlaze.

• Chraňte svoji podlahu a braňte vysušení a ztrátě lesku 
• Obnovte původní vzhled a eliminujte malé škrábance
• Oddalujte další potřebu olejové údržby
• Snadné, uživatelsky příjemné a efektivní 
• Používejte každé „lehce vlhké“ čištění 
• Hned můžete chodit po své podlaze

Pro poškozené podlahy a roční údržbu

• Udržování podlahy matnou úpravou 
• Opravení menšího poškození podlahy
• Vyživujte podlahu
• Nízké užívání 
• Nízké emise 
• Bez rozpouštědel



Tips & Tricks
1 Sand, stones, furniture, … they can 

all cause scratches on your loor. It is 

important to take precautionary 

measures such as lifting furniture instead 

of dragging it and placing a mat/felt 

pads under ofice chairs or furniture.

2 Create a cleaning zone in rooms 

that are accessed from outdoors. Install 

a mat that is large enough and is 

cleaned regularly.

3 Use ofice chairs with soft wheels. 4 Always follow the instructions on 

the cleaning product. You are advised 

to choose products that are 

recommended by Quick-Step: this will 

guarantee perfect compatibility with 

Quick-Step parquet loors.

Stubborn dirt: removal guide

The table below indicates which products to use in particular cases. In case of doubt, do not hesitate to contact your local retailer or the manufacturer for advice.

Type of mark Varnished floors Oiled floors

Local staining Apply Quick-Step Clean to the stain

Leave to soak in for a couple of minutes. Use a clean cloth, 

moistened with lukewarm water to remove the stain. Repeat the 

process if necessary.

Apply Quick-Step Clean to the stain

Leave to soak in for a couple of minutes. Use a clean cloth, 

moistened with lukewarm water to remove the stain. Repeat the 

process if necessary.

Chocolate, grease, fruit 

juice, drinks, wine

Use warm water to which Quick-Step Clean has been added. Use warm water to which Quick-Step Clean has been added.

Stripes from rubber or 

plastic (“scuff marks”) 

Wipe off with a dry cloth, then use Quick-Step Clean. Wipe off with a dry cloth, then use Quick-Step Clean. If marks 

have really penetrated, you may need to sand and oil the loor. 

Urine, blood, etc. Remove as quickly as possible with a damp cloth. If dry: wipe 

mechanically using a dry cloth or cloth that has been slightly 

moistened with Quick-Step Clean. 

Wipe off immediately with a dry cloth, then use Quick-Step 

Clean. If marks have really penetrated, you may need to sand and 

oil the loor.

Nail polish, shoe polish, 

lipstick, tar, etc.

Remove as fast as possible with a dry cloth or a cloth that is slightly 

moistened (with Quick-Step Clean). Use methylated spirits or 

household solvent.

Wipe off immediately with a dry cloth, then use Quick-Step 

Clean. If marks have really penetrated, you may need to sand and 

oil the loor.

Scratches See “tips & tricks” See “tips & tricks”. 

Minor scratches can be removed with Quick-Step Oil Care. Use 

Quick-Step Maintenance oil for older and damaged loors.

Dull-looking loor Quick-Step Clean Quick-Step Oil Care restores the loor’s original look. Try to use 

once every four cleans. 

Gouges/deep scratches 

(damage caused by falling 

objects, such as a knife/

scissors)

Quick-Step Repair Kit. 

This kit which includes a melting knife, sanding pads and 7 wax 

blocks guarantees an invisible loor repair. Check our website 

www.quick-step.com for the matrix with the correct colour 

combination for your loor or the handy user-ilm on youtube.

Quick-Step Repair Kit. 

This kit which includes a melting knife, sanding pads and 7 wax 

blocks guarantees an invisible loor repair. Check our website 

www.quick-step.com for the matrix with the correct colour 

combination for your loor or the handy user-ilm on youtube.

Candle wax and chewing gum Leave to harden, then gently scrape off. Leave to harden, then gently scrape off.

The use of accessories other than the Quick-Step accessories might cause damage to the Quick-Step loor. In such case the guarantee provided by Quick-Step will be void. We therefore advise to use only Quick-Step accessories as these 
have been especially designed and tested for the use with Quick-Step loor panels.

QUICK-STEP IS A QUALITY PRODUCT PRODUCED BY UNILIN BVBA, DIVISION FLOORING, BELGIUM. THE UNICLIC® SYSTEM IS INVENTED BY UNILIN. EU PATENT 0843 763 B1.

Coverphoto PAL 3096. We reserve the right to make any changes in production speciication that might occur. Contents 2015 UNILIN bvba, division looring. All Rights Reserved. The content of this lealet may not be reproduced in whole or in 
part without prior written permission from the publisher. Quick•Step® is a quality product produced by bvba, division looring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgium, Europe. 017 572 01

úporná špína: průvodce pro odstranění
Tabulka udává, jaké produkty používat v daných případech. Když si nebude jistí, neváhejte a kontaktujte místního prodejce nebo výrobce a poraďte se.

Typ skvrn  lakované podlahy        olejované podlahy

lokální skvrny Použijte Quick-Step® Clean na skvrnu. Nechte působit 
několik minut. Použijte čistící hadr namočený ve vlažné 
vodě, abyste odstranili skvrnu. Tento proces opakujte, 
pokud to je nezbytné.

Quick-Step® Repair Kit.
Tato sada obsahuje tavný nůž, smirky a 7 voskových 
korektorů. Podívejte se na webové stránky
www.quick-step.com na materiály, kde jsou kombinace 
barev pro každou podlahu, je zde i video na youtube.

Nechte je uschnout a jemně seškrábněte. Nechte je uschnout a jemně seškrábněte.

Quick-Step® Repair Kit.
Tato sada obsahuje tavný nůž, smirky a 7 voskových 
korektorů. Podívejte se na webové stránky
www.quick-step.com na materiály, kde jsou kombinace 
barev pro každou podlahu, je zde i video na youtube.

Použijte teplou vodu, do které přidáte Quick-Step® Clean.

Otřete suchým hadrem, pak použijte Quick-Step® Clean.

Quick-Step® Clean

Odstraňte je tak rychle, jak jen je to možné. Pokud
je suchá: otřete mechanicky suchým hadrem, který byl 
lehce namočen do Quick-Step® Clean.

Odstraňte co nejrychleji to je možné suchým hadrem,lehce 
namočeným do Quick-Step® Clean. Použijte denaturovaný 
líh nebo rozpouštědlo pro domácí užití.

Podívejte se na „Tipy a triky“ Podívejte se na „Tipy a triky“
Menší škrábance mohou být odstraněny pomocí
Quick-Step® oil Care. Pro starší a více poškozené
podlahy použijte Quick-Step® maintenance oil.

Quick-Step® oil Care obnoví původní vzhled podlahy. 
Pokuste se použít při každém čtvrtém čištění.

Odstraňte co nejrychleji to je možné suchým hadrem,lehce 
namočeným do Quick-Step® Clean. Pokud jsou skvrny 
opravdu hluboké, možná bude potřeba osmirkovat
a naolejovat.

Otřete ji okamžitě suchým hadrem, pak použijte
Quick-Step® Clean. Pokud jsou skvrny opravdu hluboké, 
možná bude potřeba osmirkovat a naolejovat.

Otřete suchým hadrem, pak použijte Quick-Step® Clean. 
Pokud jsou skvrny opravdu hluboké, možná bude potřeba 
osmirkovat a naolejovat.

Použijte teplou vodu, do které přidáte Quick-Step® Clean.

Použijte Quick-Step® Clean na skvrnu. Nechte působit
několik minut. Použijte čistící hadr namočený ve vlažné 
vodě, abyste odstranili skvrnu. Tento proces opakujte, 
pokud to je nezbytné.

Čokoláda, tuk, ovocné 
šťávy, pití, víno

Proužky od gumy nebo 
plastu „okopáním“

moč, krev, atd.

lak na nehty,
impregnace na boty, 
rtěnka, dehet, atd.

Škrábance

zašle vypadající 
podlahy

Rýhy/ hluboké
škrábance způsobeny 
pádem předmětů jako 
je nůž nebo nůžky

vosk a žvýkačky

Tipy a triky
      Písek, kamínky, nábytek,… 
to všechno může poškrábat vaši 
podlahu. Proto je důležité udělat 
bezpečností opatření, jako je 
přenášení nábytku a ne táhnutí
po podlaze, umístění podložky 
na nohy židlí a nábytek.

      Vytvořte si čistící zónu 
v místnostech tak, aby byla 
nejblíž u dveří. Instalujte rohožku, 
která bude dostatečně velká
a pravidelně čištěná.

      Používejte kancelářská křesla 
s měkkými kolečky.

      Vždy se držte instrukcí
na čistících prostředcích. Radíme 
používat prostředky, které jsou 
doporučeny Quick-Stepem,
ty garantují perfektní kompatibilitu 
s parketovými podlahami
Quick-Step®.

Použití jiných přípravků než od firmy Quick-Step® by mohlo způsobit poškození Quick-Step® podlah. V takové případě garantovaná záruka poskytovaná společností Quick-Step® padá. Proto radíme používat pouze 
přípravky od firmy Quick-Step®, protože byly navrženy a testovány pro použití na podlahy Quick-Step®.

Obrázek na obalu PAL 3096. Rezervujeme si práva, abychom udělali změny v produkci specifikace, která může nastat. Obsah 2015 UNILIN bvba, oddělení podlah. Rezervujeme si všechna práva. Obsah prospektu by neměl být
kopírován celý ani částečně bez předchozího podepsaného svolení od vydavatele. Quick-Step® je kvalitní produkt, vyrobilo bvba, oddělení podlah. Oaigemstroat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgium, Europe, 017 572 01.

QUICK-STEP® JE KVALITNÍ PRODUKT VYRÁBĚNÝ UNILINEM BVBA, ODDĚLENÍ PODLAH, BELGIE. UNICLIC® SYSTÉM VYNALEZEN UNILINEM. EU PATENT 0843 763 81.


