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LVT KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

A szennyeződések felhalmozódásának megelőzése nemcsak 
tisztábbá teszi padlóját, hanem jelentősen csökkenti a 
karbantartási költségeket és javítja a beltéri levegő minőségét 
is. További részletekért kattintson ide:  Szennyfogó 
Rendszerek

•  Ne használjon túl sok vizet, tisztítószereket,
eltávolítószereket vagy felületkezelőket.

• Ne használjon fém- vagy borotvakaparót a szennyeződések
vagy foltok eltávolítására.  Ezek károsítják az LVT 
koptatórétegét.

•  Egyeztessen az egyes tisztítószerek gyártójával
útmutatásaikat illetően.

ÚJ PADLÓJA VÉDELME

Hagyja megkötni a ragasztóanyagot, mielőtt gyalogos 
forgalomnak, pontszerű terhelésnek vagy karbantartásnak 
teszi ki a padlóburkolatot. Ennek elmulasztása a lapok 
elmozdulásához, a ragasztó szivárgásához vagy maradandó 
bemélyedésekhez vezethet. Kérjük, egyeztessen a 
burkolóval a ragasztóanyag kötési idejéről a gyalogos 
forgalom engedélyezéséhez.

•  Javasoljuk, hogy 24-48 órán keresztül kerülje a görgős
bútorok és berendezési tárgyak padlóra helyezését.

A padlóburkolatot az összes többi befejező művelet 
elvégzése után ajánlott fektetni. Azonban ha mégis építési 
forgalom lesz az újonnan lerakott padlón, akkor várja meg a 
ragasztó megkötését, és lehetőleg védje légáteresztő 
termékkel.

FEKTETÉSI RAGASZTÓANYAG-
MARADVÁNYOK FELTAKARÍTÁSA 

•  A felületi ragasztót még nedvesen távolítsa el.
Használjon tiszta, vízzel nedvesített fehér törlőkendőt.

• A megszáradt ragasztóanyagot denaturált alkohollal
nedvesített tiszta fehér törlőkendővel lehet eltávolítani.

• Ne öntsön vizet vagy denaturált alkoholt közvetlenül a
padlóra.

• Ne kaparja le erővel a ragasztóanyag-maradványokat.

KEZDETI KARBANTARTÁS

A padló átadása előtt végezzen kezdeti karbantartást. Mindig 
olyan karbantartó termékeket használjon, amelyeket az 
uretán bevonatú luxus vinylpadlóra terveztek. Győződjön 
meg arról, hogy a ragasztó a fektetés után megkötött. 
Alaposan tisztítsa meg a padlót semleges pH-értékű 
tisztítószerrel és felmosóval.

Szükség esetén használjon alacsony fordulatszámú rotációs 
tisztítógépet, kizárólag a lentebb meghatározott 
kritériumokkal és forgófejekkel. A maradékok eltávolítása 
érdekében alaposan mosson fel nedves felmosóval a padló 
túlnedvesítése nélkül, majd hagyja megszáradni.

JAVASOLT PH-SEMLEGES TISZTÍTÓSZEREK

Az utasításokért és az egészségügyi és biztonsági 
irányelvekért forduljon a megfelelő gyártóhoz.

• Uzin: RZ Effective Basic Cleaner
• Prochem: Prodet
• Johnson Diversey: Taski Jontec 300
• Dr Schutz: Active Cleaner

ROTÁCIÓS TISZTÍTÓGÉPEK HASZNÁLATA

• Csak alacsony fordulatszámú (175 RPM - fordulat per
perc) gépet használjon.

• Csak a következő színű forgófejeket használja: fehér, piros
(könnyű szennyeződés) vagy kék (erős szennyeződés).

• Ne csiszolja szárazon a vinylpadlót megfelelő védőbevonat
használata nélkül.

• Ne használjon zöld, fekete vagy barna forgófejeket!! Ezek
károsodást okozhatnak.

• Ne használjon túlzott mennyiségű vizet, tisztítószereket,
eltávolítószereket vagy felületkezelőket, mivel ez a
közvetlen ragasztásos fektetéseknél ragasztási hibákhoz
vezethet.

ELŐSZÓ

A Milliken Luxus Vinylpadló kereskedelmi felhasználásra készült. Egyszerűen karbantartható, 
kiváló folt- és kopásállóságot biztosít, valamint megszünteti a viasz, a polírozószerek és a durva 
vegyszerek szükségességét. Kérjük, olvassa el ezeket az irányelveket, hogy padlóburkolata 
megőrizze megjelenését.

http://www.millikencarpet.com/en-gb/products/Pages/Entrance%20Flooring%20Solutions.aspx
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NAPI ÉS HETI KARBANTARTÁS

A padlót szükség szerint seperje fel, porszívózza fel vagy 
mossa fel, a por, a laza szennyeződések és a szemcsék 
eltávolítása céljából.

A nagy forgalmú területeken erre naponta vagy napi kétszer is 
szükség lehet.

A sarat és a foltokat nedves felmosással távolíthatja el.

• A betaposott szennyeződések eltávolításához használjon
semleges pH-értékű tisztítószert és piros forgófejet.

• Csak olyan porszívókat használjon, melyeknek nincs ütős
forgókeféje.

• Azonnal takarítsa fel a kiömlött folyadékokat, hogy
megelőzze a foltozódás, az elcsúszás vagy az esések
lehetőségét.

• A puha sörtéjű kefék dombornyomott felületű
padlóburkolatokon is használhatóak.

PERIODIKUS KARBANTARTÁS

A Milliken Luxus Vinylpadló esetén az utólagos 
felületkezelők használata nem szükséges. Ha azonban a 
védőfelület további védelme és élettartamának 
meghosszabbítása, vagy egy fényes felület elérése 
érdekében mégis használna ilyeneket, akkor kövesse az 
egyes felületkezelők gyártójának utasításait.

JAVASOLT LAKKOZÓANYAGOK

A használati utasításokért és az egészségügyi és 
biztonsági irányelvekért forduljon a megfelelő gyártóhoz.

• Uzin: RZ Turbo Protect Plus (mat sealer / floor dressing)
• Dr Schutz: Floor Mat
• Prochem: Nova Proshine
• Diversey: Carefree Emulsion

MEGELŐZŐ LÉPÉSEK

A fizikai sérülések elkerülése és a padlóburkolatra kerülő 
szennyeződések mennyiségének korlátozása csökkenti a 
karbantartási igényeket, és a padló hosszabb ideig fogja 
megtartani a lehető legjobb kinézetét.

Kérjük, kattintson ide egy Minőségi Szennyfogó 
Rendszer eléréséhez.

Használjon minőségi szennyfogó rendszert minden 
bejárati területen, hogy a szennyeződések, a homok és a 
víz ne kerüljenek a padlóra. A hatékonyság megőrzése 
érdekében rendszeresen tisztítsa a rendszert.

• Ha bármilyen szőnyeget használ közvetlenül a Milliken
Luxus Vinylpadlón, győződjön meg arról, hogy a szőnyeg
hátoldala foltmentes.

További részletekért, kérjük, keresse fel:

•  UK Freephone 0800 964 569
Kostenlose Servicenummer DE 0800 181 3688
Numéro vert FR 0800 901 311

•  Kérdések: matsinfoeurope@milliken.com
•  Rendelések: matsorderseurope@milliken.com

Óvja meg a padlót a bútorzat okozta fizikai sérülésektől.

•  Ne mozgassa a nehéz bútorokat, gépeket vagy
berendezési tárgyakat közvetlenül a padlón. Használjon
védől apokat vagy megfelelő bútormozgatót, amelyeket
kemény padlóburkolatokon való használatra tervezték.

• A bútoroknak legalább 1 inch (2,54 cm) átmérőj ű 
védőgörgőkre van szükségük, hogy minimálisra
csökkentsék a padló felületén keletkező bemélyedések
vagy karcolások esélyét. Ne használjon keskeny
székgörgőket.

• A filcbetétek szintén kiválóan védik a padlót a gyakran
közvetlenül a padlón mozgatott bútoroktól.

• A Milliken LVT alkalmas görgős székekkel való
használatra, azonban kimondottan kemény
padlóburkolatokhoz való puha görgőket kell alkalmazni
(szőnyegen való használathoz kemény görgők javasoltak).
Alternatívaként használhat padlóvédő székalátétet az
íróasztaloknál, hogy megvédje a padlót a széklábak vagy
görgők okozta sérülésektől .

• Rendszeresen tisztítsa meg a görgők kerekeit, és
ellenőr izze, hogy a kerekek eltörtek-e, valamint hogy
forognak-e. A sérült kerekeket azonnal cserélje ki.

Védje padlóját a közvetlen napfénytől megfelelő 
ablaktakarás használatával.

http://www.millikencarpet.com/en-gb/products/Pages/Entrance%20Flooring%20Solutions.aspx



