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Takarítási útmutató
1. Kezdő takarítás

Az új padlóburkolat használatbavétele előtt javasolt egy első, kez-
dő takarítást végezni. A kivitelezés ideje alatt a burkolatokat mindig 
kartonpapír takarással vagy hasonló módon kell védeni.

Kismértékű szennyeződés: porszívózza, söpörje vagy vizes moppal 
takarítsa a felületet a por és egyéb laza szennyeződések eltávolítása 
érdekében.
A nagy, egybefüggő területeket kombinált géppel, kefével, fehér/ 
sárga színű súrolókoronggal lehet leghatékonyabban takarítani. 
Használjon semleges tisztítószert, 7-9 pH értékűt. Ha szükséges, 
végezzen száraz kefélést magas sebességen, fehér/ sárga súroló-
korong használatával.

Erős szennyeződés: Távolítsa el a képződött laza piszkot és a képző-
dött port. Ezután súrolja fel a padlóburkolatot súrológéppel és piros 
súrolókoronggal. Ha sok szennyeződés képződött, használjon lúgos 
tisztítószert 5-7 pH értékkel. Öblítse meleg vízzel. Végezzen száraz 
kefélést magas sebességen, piros súrolókorong használatával.

2. Napi, rendszeres takarítás

Száraz vagy nedves mopos tisztítás elegendő a napi vagy rendszeres 
takarításhoz.

3. Vegyszeres takarítás

Ha szükséges a nedves takarítás, használjon semleges padlótisztí-
tót. Vizes helyiségekben szükség lehet alkalmanként savas kémha-
tású tisztítószerrel való takarításra (pH 3-5) a lerakódott szappan és 
vízkő eltávolításához. Ha nem pH semleges takarítószert használ, 
minden esetben kövesse a felmosást egy tisztavizes felmosás, kü-
lönben száradás után a tisztítószer-maradványokon könnyen meg-
tapadnak a szennyeződések.
Figyelem: Az adagolásra vonatkozó utasításokat mindig pontosan 
kövesse! Minden esetben kérje ki a forgalmazó, gyártó utasításait! 
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4. Gépi takarítás

A legjobb eredmény elérése érdekében óvatosan tisztítsa a padlót 
kombinált súroló-, szárítógéppel, és közepes keménységű kefével 
vagy lehetőség szerint piros súrolókoronggal.

5. Megelőző intézkedések

Akadályozza meg már a bejárati ajtónál, hogy a szennyeződések 
kívülről bekerülhessenek a helyiségbe. A padlóról eltávolítandó 
szennyeződések 85%-a ugyanis így kerül be a padlóra. A bejáratnál 
elhelyezett, megfelelő szennyfogó szőnyeggel felfoghatóak a szeny-
nyeződések a belépők cipőiről. Ne felejtse el, hogy a padlóburkola-
tok károsodásának okai között első helyen a piszok és homokszem-
csék szerepelnek.

6. Foltok, szennyeződések eltávolítása

Kezelje azonnal a foltokat. Használjon fehér/piros nejlon súrolóko-
rongot denaturált szesszel, alkoholos tisztítószert vagy semleges 
tisztítószert. Végül törölje át tiszta vízzel.

7. Általános tanácsok:

1. Az oldószerek károsítják a melegburkolatokat.
2. Törölje fel azonnal a padlóra ömlött olajat, mivel az 

károsíthatja a felületet.
3. A fekete gumikerekek és a gumitalpak elszíneződést 

okozhatnak a padlóburkolaton.
4. Minden szék és asztal lábára helyezzen padlóvédő alátétet.

5. Görgős szék használata esetén, mindig használjon 
padlóvédőt és padlókímélő gumis futófelületű székgörgőt, 
Vinyl burkolatokon.

6. Ne felejtse el, hogy a világosabb színű padlóburkolatokat 
gyakrabban szükséges takarítani.
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