
 

 

Tisztítási útmutató 

 

 

Mázatlan termékek esetén 

Naturale felületek, csúszásmentességi fokozat: R9, R10 

Tökéletesen tisztítható nem foltosodó felület. A karbantartási (tisztítási) műveletek egyszerűbbek a 

homogén színű burkolatok esetében, mivel a szennyeződést egyszerűbb észrevenni. A legnagyobb 

higiéniát főleg a világos színű burkolatok követelik meg, mivel a szennyeződések azonnal láthatóak, 

és így azt tisztítani szükséges. 

 

Strukturált (strutturato, bocciardato, grip) felületek, csúszásmentességi fokozat : R10, R11 , A,B,C 

Ez a felület foltmentességet és csúszásgátlást biztosít. A felület struktúrált szerkezetével biztosítja a 

csúszásgátlást, ám a szennyeződések eltávolítása így több figyelmet igényel. A tísztítást gyakrabban 

kell elvégezni mint a natúr felületeknél. Gépi tisztítás, lehetőleg körtárcsás tisztítógép használata 

ajánlott. Javasolt a szennyvizet elszívó takarítógép használata. 

 

Polírozott és selyemfényű felületek ( Levigato, lucido, soft) 

A felület különösen sima és könnyen takarítható. Polírozott ( levigato) és bizonyos semilevigato és soft 

felületek esetén  polírozás folyamán részben kinyílhat az anyag felületi mikro-pórusainak egy kis 

része, ami tartósan szennyezett felület esetében az anyag szerkezetébe hatoló foltosodáshoz 

vezethet. Ennek elkerülése végett a kifejezetten szennyeződő területekre burkolt lapokat érdemes erre 

szolgáló speciális szerekkel felületkezelni, és ezt a műveletet szükség esetén megismételni, valamint  

elsősorban a burkolatot rendszeresen - és a foltképző szennyezés után haladéktalanul - megtisztítani.   

Egy termék életében  fontos szerepet játszik a karbantartás (tisztítás) mértéke és minősége. 

 

 

 

 



 

 

A termék első tisztítása burkolás után: 

Cementbázisú fugázóanyagok esetén 

 

A; Söprűvel vagy porszívóval eltávolítjuk az idegen anyagokat, 

B; Megfelelő tisztítószer használatával, ronggyal, felmosóval vagy takarítógéppel (közepes erősségű 

kefékkel) megtisztítjuk a felületet. 

C; Vizes ipari porszívózás, vagy átöblítés. 

D; A fúgákban felhalmozódott szennyeződés szemcsék eltávolítása. 

E; Semleges szerrel átmosás és felszívás (tisztító géppel) . Fontos, hogy a szennyezett felmosó vizet 

ne hagyjuk a felületre visszaszáradni, mert száradás után foltos hatást fog kelteni. Struktúrált lapok 

esetén javasolt a gépi takarítás, ahol a szennyes vizet a berendezés elszívja a felületről. 

 

Megjegyzés: néhány fúga érzékeny a savakra, éppen ezért előtte tájékozodjon. Erős foltok 

eseténében az alábbi táblázat szerint kell eljárni.. 

A polírozott felületeknél kerüljük a filctollal vagy tollal való jelőlést 

 

Epoxi fugázóanyagok használata esetén kiemelten fontos, hogy a takarítás még a fugaanyag  

kikeményedése előtt történjen meg ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Általános takarítás 

Erre általában naponta kerül sor. Csúszásmentes termékeken és  speciális környezetben, ahol 

megkövetelik a maximális higiéniát (konyha, üzletek, élelmiszerbolt,  stb) lehetséges, hogy napjában 

többször meg kell ismételni. 

A munkafolyamat: 

-Letisztítjuk a felületről a szennyeződést, az esetleges lerakódásokat porszívóval. 

-Takarítás (legjobb tisztítógéppel) semleges vagy hígitott lúgos szerekkel. 

Nagytakarítás 

Évenkénti vagy félévente megismételendő. Szükséges, hogy a terméket tökéletesen megtisztítsuk. 

Ugyanúgy történik, mint a rendszeres napi takarításnál, de itt lúgos, közepesen koncentrált 

tisztítószert használunk. A nagytakarításoknál is szükséges lehet a különböző zónákban az ott 

jellemző szennyeződésnek megfelelő takarítószert és technikát alkalmazni. lsd. táblázat 

A FloorGres a kőporcelán (gres) termékei ellenállnak a kémiai vegyületeknek, kivéve a Hidrogén-

fluoridnak (HF) azaz folsavnak és származékainak. Éppen ezért mindig vizsgáljuk meg a tisztító 

szerünk Fluoros összetevőit. Érdemes a tisztító szereket először kipróbálni, egy kevésbé látható, 

félreeső helyen . 

 

Az alábbi lista tartalmazza a különböző típusú foltok esetén alkalmazandó tisztítószereket. 

A tisztítás kezdete előtt, az alkalmazni kívánt szerrel, a burkolattal ellátott felület egy nem szembetűnő 

részén, próba tisztítást kell végezni. 

 

Szennyeződés típusa   Alkalmazandó tisztítószer típusa 

Zsír vagy olaj szennyeződés  Lúgos tisztítószer 

Tinta foltok    Nátrium-hipoklorid oldat (sósav) vagy más savas 

tisztítószerek. 

Rozsda folt    Savas tisztítószerek 

Mész vagy cement foltok  Savas tisztítószerek 

Sör, bor, kávéfoltok   Nátrium-hipoklorit oldat (sósav) vagy más savas tisztítószerek 

Gumi rákenődés   Szerves oldószerek 

Fagylalt foltok    Savas tisztítószerek 

Gyantafoltok    Szerves oldószerek 

Gyümölcs levek foltjai   Nátrium-hipoklorit oldat (sósav) 

Filctoll     Szerves oldószerek (aceton) 

Alumínium rákenődés   Savas tisztítószerek, dörzskrém vagy súrolópor 

Minden más    Finom súrolószerek 

 



Mázas termékek esetén 

 

Mázas termékeket lakossági vagy könnyű kereskedelmi ( pl.: étterem, kis forgalmú üzlet) 

felhasználásra javaslunk.  

Burkolás utáni első tisztításkor a mázatlan termékekhez hasonlóan járjunk el. 

 

Takarításkor elegendő langyos víz és a kereskedelemben megtalálható általános tisztítószerek 

használata a kellően higított mértékben. 

 

Struktúrált ( grip) felületek esetén, különösen enyhén savas tisztítószerek alkalmazásakor ( a fugákból 

esetleg kioldott majd lerakódó cement miatt ) szükséges lehet a szennyes vizet elszívó takarítógép 

használata. 

 

Megjegyzés: 

 

Tisztítószerek használata esetén ajánlatos mindig a tisztítószer gyártója által javasolt előírások, 

javaslatok alkalmazása. ( dózis, stb.), előzetes próba elvégzése egy nem leburkolt lapon,vagy 

kevésbé látható leburkolt helyen. 

Savas tisztítószerek használata előtt javasolt bő vízzel a fugák benedvesítése a tisztítószer maró 

hatásától történő megvédése érdekében. 

Abban az esetben, ha a helység különleges tisztítást igényel ( konyha, kórház, üzletek), vagy nehezen 

eltávolítható szennyeződésnek van kitéve ( kültéri lapok,műhelyek) javasolt a fent említett tisztítási 

módszereket takarítógéppel,illetve speciális termékek alkalmazásával kombinálni. 

Takarítás megkezdése előtt tekintse meg a műszaki jellemzők táblázatát. 

 

 


