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Rendszeres karbantartás: 
• lakkozott padlók – használjuk 

DETERSOAP-ot (fertőtlenítő) 

• olajozott padlók – használjuk 

DETERSOAP-ot (fertőtlenítő) és 

CLEANWAX-ot (fényesítő) 

• viaszozott padlók – használjuk 

DETERSOAP-ot (fertőtlenítő) és VELUX-

ot (viaszos/olajozott felületre) 

Rendkívüli karbantartás: 

Keressen fel egy szakembert. 

DETERSOAP használati utasítás: 
 
Hígítsa 1:1-4 arányban meleg vízben: tökéletes a  

szennyeződések eltávolítására időszakos takarítás során; 

Hígítsa 1:50-60 arányban, ami 1/3 pohárnyi 8-10 liter meleg  

vízben: tökéletes napi takarítás során. 

Nedvesítsen be egy törlőruhát a kapott oldatos vízben, a  

felesleget pedig csavarja ki belőle. Olajos vagy viaszozott  

padlók esetében két vödör használata javasolt: az egyiket a  

tisztító oldattal töltsük meg, a másikban öblítsük a szennyezett 

 törlőruhát minden egyes áttörlés után. A padlót alaposan és egyenletesen takarítsa, melynek  

eredményeképpen az tiszta és fertőtlenített lesz. 

. 

Mivel a fa természetes anyag, ennek megfelelően reagál 
a környezeti hatásokra. A 40%-60% közötti relatív 
páratartalom az ideális környezete a fa padlónak. Télen 
a mesterséges fűtés miatt zsugorodhat a padló, ami 
repedéshez vezethet.  Használjon speciális párásítót a 
szoba levegőjének túlságosan szárazzá válása ellen. 
 Nedvesség- és hőmérők használatával tartsa 
figyelemmel a szoba körülményeit.  
A készparketta ápolásakor néhány egyszerű szabályt 
kell figyelembe venni. Használjon seprűt vagy porszívót 
a mindennapos takarításhoz, a foltokat pedig nedves 
törlőruhával azonnal takarítsuk fel. Mindig az ajánlott 
tisztítószereket használjuk, és SOHA nem ammónia 
alapú termékeket. A szoba hőmérséklete 18-22° között 
legyen, 45-60%-os relatív páratartalommal; ez a 
környezet a kulcsa a parketta hosszú életének és jó 
állapotban való megőrzésének. 
Javasoljuk továbbá a párásító használatát. 

A kopás elkerülhetetlen tulajdonsága egy olyan 
élő anyagnak, mint amilyen a fa is, ez azonban az 
idő múlásával hozzájárul a padló szépségéhez, 
létrehozva az „itt élnek” érzést. 

A véletlen balesetek megelőzhetők, ha filc 
párnákat ragasztunk fel a székek lábainak 
aljára, valamint a gyakran mozgatott bútorok 
lábainak aljára is.  
Azokat a területeket, ahol sokat járunk, úgy mint 
ajtók előtti terek és folyósók, egy szőnyeggel 
védhetünk meg; virágok és növények kaspói alá 
pedig megfelelő tálat helyezzünk a víz elleni 
védelem érdekében. 
A minőségi bevonatok és padlóápoló szerek 
használatával egy életen át biztosíthatjuk a 
padló jó megjelenését. 

A CLEANWAX egy természetes viasz- és gyanta alapú termék.  
Újjáéleszti és megőrzi a védőrétegét és esztétikai jellemzőit az  
eredeti felületnek, anélkül hogy viaszréteget építene fel. Nem  
bocsájt ki magából káros és mérgező anyagokat. A CLEANWAX 
 különböző tulajdonságokkal rendelkezik az olajozott felüle 
 színének függvényében (semleges CLEANWAX a természetes 
 hatásúra olajozott padló esetében – fehér CLEANWAX a 
 fehérre olajozott paldónál – és gesztenye színű CLEANWAX  
rusztikus kopottas hatású padlók esetében). 

 

 CLEANWAX használati utasítás: folyassa a padlóra, amelyet  
korábban a DETERSOAP-al megtisztított (1 litert 30-40 m2  
felületre). Dolgozza be a viaszt egy speciális erre a használatra  kifejlesztett törlőkendővel, vékony egyenletes rétegben,  
elkerülve a felhalmozódást. 

 

A kopás elkerülhetetlen tulajdonsága egy olyan élő anyagnak, mint amilyen a fa is, ez azonban az idő 
múlásával hozzájárul a padló szépségéhez, létrehozva az „itt élnek” érzést. 
A véletlen balesetek megelőzhetők, ha filc párnákat ragasztunk fel a székek lábainak aljára, valamint a 
gyakran mozgatott bútorok lábainak aljára is.  
Azokat a területeket, ahol sokat járunk, úgy mint ajtók előtti terek és folyósók, egy szőnyeggel védhetünk 
meg; virágok és növények kaspói alá pedig megfelelő tálat helyezzünk a víz elleni védelem érdekében. 

A minőségi bevonatok és padlóápoló szerek használatával egy életen át biztosíthatjuk a padló jó 
megjelenés. 

TAKARÍTÁS 
 

PADLÓÁPOLÁS 

ARING FOR YOUR PARQUET 
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LIGNOLUX ásványi oldószer oldat. Ideális a viaszozott és olajozott fapadlók rendszeres karbantartására és kezelésére. Nem alkalmazható lakkozott parketta és laminált padló 

esetében. Mennyiség: 1 liter / 30-40 négyzetméter 

 

A LIGNOLUX használata: padlón, permetezzünk egy kisebb mennyiséget a kezelendő felületre és egy puha anyagú törlőkendővel egyenletesen vigyük fel vékony rétegben úgy, hogy 

ne hagyjunk felesleget, majd várjunk a teljes száradásig. Hamar megszárad (2-4 óra alatt egy jól szellőző szobában). Nem bocsát ki mérgező vagy káros anyagokat
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