
 
 

LAMINAM TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ 

 

 
Tisztítás és karbantartás: 
 
A Laminam lapok könnyedén tisztíthatóak. Ajánlatos az alábbi javaslatokat figyelembe venni 
az optimális eredmény elérése érdekében. 
Fontos, hogy bármely tisztítószer használata előtt a lap egy kisebb részén végezzünk egy 
próbatisztítást annak érdekében, hogy meggyőződhessünk arról, hogy a használni kívánt 
tisztítószer nem károsítja-e az anyagot. A lapok felületén fellelhető foltok vagy egyéb 
foltosodás a hiányos tisztítás miatt alakulhatnak ki. 
A Filo ( Oro, Argento, Bronzo, Ghisa, Mercurio,Rame színek) és ún.”Lucidato” felületek 
tisztítása semleges tisztítószerrel történhet, mindenképpen kerülendő  sav vagy lúgos alapú 
szerek használata. A lap felületéről az epoxidos ragasztóanyagok eltávolítását még azelőtt el 
kell végezni,mielőtt a ragasztó megszáradna. 
A tisztítás történhet szivaccsal vagy tiszta vízbe mártott nedves törlőruhával. Majd egy 
utólagos tisztítás lúgos tisztítószerekkel végezhető ( kivéve a „Lucidato” felületet),  a 
tisztítószer gyártójának útmutatását követve,mely általában tisztítószer címkéjén található. 
 
 
Burkolás utáni tisztítás: 
 
E fejezetben felsorolt útmutatás nem vonatkozik a Filo ( Argento,oro,Bronzo, Rame, Ghisa, 
Mercurio,valamint  aFilo Romantico lapokra) és a Collection Lucidato felületű lapokra. 
Miután befejeztük a burkolást és elvégeztük a fugázást, rögtön meg kell kezdeni a lapok 
felszínének előforduló fugaanyagok, ragasztó és egyéb szennyeződések eltávolítását. 
Kiemelten fontos ezen szennyeződések alapos , gondos eltávolítása ,ellenkező esetben 
foltosodást okozhatnak,melyek esetleg a napi, rendszeres tisztítással sem tűnhetnek el. 
Az alapos és gondos tisztításhoz mindig javasolt a fugaanyag illetve a ragasztóanyag 
gyártójának útmutatóját követni a száradási idő, javasolt termékek és a felhasználás módjára 
vonatkozóan. Nem tanácsos a burkolás utáni tisztítást akkor elvégezni, ha a lapok 
hőmérséklete nagyon magas, javasoljuk ennek elvégzésére inkább a hűvösebb napszakokat. 
 
A cement,mész , fugaszennyeződések eltávolítását az előbbi termékek gyártói által előírt 
útmutató alapján kell elvégezni savbázisú tisztítószerrel. 
Ezen tisztítószerek az útmutatójukon feltüntetett előírásoknak megfelelően alkalmazhatóak. 
 
 
 
 
 



Fontos megjegyezni, hogy az alkalmazott tisztítószerek reakcióján kívül, a tisztítást az alábbi 
tényezők is befolyásolhatják: 
 

- Hőmérséklet: ( a magas hőmérséklet agresszívabbá teheti a tisztítószert) 
- Érintkezési idő ( mely növelésével emelkedik a kémiai reakció esélye is) 

 
Savbázisú szerrel történő tisztítás után szükséges a felület tiszta vízzel történő átmosása. 
Ismételten kiemeljük, hogy a burkoláshoz használt anyagok azonnali eltávolítása alapvető 
fontosságú. 
A dörzshatású szerek vagy anyagok használata kerülendő! 
 
A cementalapú fugázó anyagok tisztításához javasolt szerek: 
 

 
 
 
Epoxidos termékek: 
 
Nagyon fontos az epoxidos anyagok eltávolítása rögtön a burkolás után.  
Az eltávolításhoz/megtisztításhoz enyhén dörzsölő anyagú  szivacsot és bő vizet 
használhatunk. 
Fontos továbbá, hogy mindig tiszta termékeket és tiszta vizet használjunk, melyet 
folyamatosan pótlunk. Alapos tisztításhoz mindig a segédanyag-gyártó által javasolt 
tisztítószert használjunk, ügyelve arra,hogy minden foltot eltávolítsunk. 
A szebb eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy nedvszívó papírtörlővel vagy 
ruhadarabbal szárítsuk fel a padlót, mely összegyűjti a gyantamaradványokat,mely a víz 
elpárolgása után,újra opálos jellegű foltokat hagyhatnak maguk után. 
 
Az epoxidos fugázó anyagok tisztításához javasolt szerek: 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Nagytisztítás: 
 
Kimondottan makacs maradványok vagy foltok eltávolításakor. 
Általában a tisztításhoz melegvízzel és semleges szerekkel történő tisztítást javaslunk. 
Abban az esetben ha az első körben elvégzett tisztítás nem bizonyulna elegendőnek, akkor a 
foltosodás jellegét figyelembe véve az alábbi tisztítószerekkel folytassuk a tisztítást, és az 
alábbi sorrendben használjuk fel ehhez a tisztítószereket. 
 

� Nem dörzsölő hatású, ph semleges tisztítószerek 
� Enyhén dörzshatású tisztítószerek ( kivéve a Filo szériához és a lucidato felületekhez) 
� Sav vagy lúgos alapú tisztítószerek ( kivéve a Filo szériához és a lucidato felületekhez) 
� Oldószer alapú tisztítószerek ( kivéve a Filo szériához és a lucidato felületekhez) 
 

 
 
 
 
Általános, napi tisztítás: 
 
 
Napi szinten történő tisztításhoz használhatunk meleg vizet és esetlegesen semleges 
tisztítószert. Ez utóbbiakat hígítva használjuk a tisztítószeren feltüntetett útmutatónak 
megfelelően. 
Az idő múlásával és a hagyományos ,kereskedelemben kapható tisztítószerek használatával a 
felületen homályos viaszszerű foltok képződhetnek. Bizonyos italok véletlenszerű kiöntése 
esetén ezek a foltok megszűnhetnek. A kiöntött italok által képződött fényes viaszos foltok a 
felület egyetlen megtisztított részének tűnhetnek. A napi tisztításhoz,ezen foltosodás 
elkerüléshez csak semleges hatású tisztítószert javaslunk. Ezen lerakódások eltávolításához a 
viaszos foltok eltávolítására van szükség. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Szennyeződés fajtája Tisztítószer fajtája Javasolt eljárás/ tisztítószer 
   

zöld elszíneződést kiváltó szerek 
meleg folyóvizes 

tisztítás meleg folyóvizes tisztítás 
vazelinzsír, olívaolaj, kávé, tea,   
paradicsom,balzsamecet,coca 

cola,    
vörösbor, cipőtalp nyoma,jód, 

metilénkék   
   
   

olaj, illetve zsír összetevők 
semleges vagy 
zsírtalanító szer FILA PS 87 

  

Faberchimica- folttisztító, hipo vagy 
más semleges vagy zsíroldó 

tisztítószer 
   
   

rozsda / fémes nyomok sav alapú tisztítószer 
Fila Deterdek- hígított savas 

tisztítószer 
   
   

vízkő maradványok sav alapú tisztítószer vízkőoldó tisztítószer 
  Cillit Bang- Vízkő-és koszeltávolító 
   

Tintafoltok 
oldószer alapú 
tisztítószerek Fila PS/87-Fila SR/95 

  Nitro hígító, terpentingyanta, aceton 
   

gumiabroncs 
erős tisztítóeszköz 

graffiti eltávolításához Fila PS/87 
   
   

graffiti 
erős tisztítóeszköz 

graffiti eltávolításához Fila No Paint Star 
 
 


