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1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A használat feltételeihez és gyakoriságához iga-
zíto� , jól megterveze�  rendszeres karbantartás 
elősegí�  a padlóburkolat erede�  állapotának 
megőrzését. Rendszeres karbantartás nélkül a 
padlóburkolat megjelenésének, higiéniájának és 
� sztaságának minősége romlik, várható éle� arta-
ma csökken.

2. MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK

Az építési tervezés korai szakaszaiban fi gyelmet 
kell fordítani az épületbe bejutó szennyeződés és 
víz mennyiségének lehető legkisebbre csökken-
tésére. Ennek érdekében erősen ajánljuk passzív 
szennyeződésgátló rendszerek (pl. lábtörlőrácsok, 
nedvességszívó szőnyegek) telepítését minden 
bejára�  területnél. A szőnyegeket úgy kell elhe-
lyezni, hogy rájuk lépés nélkül ne lehessen bejut-
ni, ideális esetben legalább hat lépésnyi szélesek 
legyenek.

3. A FEKTETÉS UTÁNI KEZDETI TISZTÍTÁS

A padló fektetését követően el kell végezni a helyi-
ség végső takarítását. Ennek során minden szeny-
nyeződés és � sz� tószer-maradvány teljes eltávolí-
tása történik meg alapvető vagy ak� v hatóanyagú 
� sz� tószerek alkalmazásával.

Ezt követően a piszkos vizet teljesen eltávolítjuk, 
a padlót � szta vízzel alaposan á� öröljük, amíg a 
semleges pH-érték helyre nem áll.

4. FELÜLETVÉDŐ ALKALMAZÁSA

Miután a padlóburkolat teljesen megszáradt, 
nedves ronggyal és 1:10 arányú ápolószer-oldat-
tal kezelhető. Az ennek eredményeként létrejövő 
fi lmréteg csökken�  a padlóburkolat szennyeződé-
sét és könnyebbé teszi a későbbiekben a � sz� tást. 
Kivételes esetben, a padlóburkolat vezetőképes-
ségére vonatkozó követelmények kellő fi gyelem-
bevételével, tanácsos lehet a polimer-diszperziós 
készítménnyel való kezelés. Ennek a kezelésnek az 
az előnye, hogy a felvi�  fi lmrétegnek nagyobb a 
védőhatása, tartósabb és ellenállóbb. Mivel azon-
ban ez ronthatja a vezetési képességet, előzetesen 
egy mintaterületen ki kell próbálni a hatását.

5. RENDSZERES KARBANTARTÁS

Nedves felmosás
Nedves ruhával törölje át a padlót, majd alapo-
san csavarja ki a felmosóruhát, és ismételje meg 
a műveletet, hogy minden maradékanyagot eltá-
volítson.

Spray-vel történő � sz� tás / fényezés
Polírozza fel a padlót (legalább 400 percenkén�  
fordulatszámú) rotációs gép és fényesítőkefe se-
gítségével, illetve spray � sz� tószer használatával. 
Ez további védelmet nyújt, és javítja a padlóburko-
lat megjelenését.

Mindkét esetben használjon puha párnát (fehéret 
vagy legfeljebb pirosat.)

6. IDŐSZAKOS KARBANTARTÁS

Ha a padlón felhalmozódo�  a szennyeződés, szük-
séges lehet a padlóburkolat � sz� tása lúgos � sz� -
tószerrel a gyártói utasításai szerint.

7. FÉNYEZÉS ELTÁVOLÍTÁSA

Időről időre szükségessé válik a felületvédő réteg 
eltávolítása, pl. amikor a ru� nszerű karbantartás 
már nem hoz kielégítő eredményt. Az ilyen mű-
veletek esedékessége jelentős mértékben függ 
a használa� ól és a karbantartási módszerektől. 
Először távolítsa el az összes szennyeződést és a 
csúnya politúrfelhalmozódásokat emulziós poli-
túreltávolító henger használatával, és a keletkező 
masszát is távolítsa el teljesen. Majd járjon el a 4. 
pontban leírt módon.

A gyárilag felületkezelt padlóburkolatok esetén 
szükséges lehet polimer diszperziós fényezőanyag 
vagy poliuretán padlóbevonat alkalmazása is. Erre 
a padlóburkolat megjelenésének romlása esetén 
kerülhet sor.

8. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Az ESD padlóburkolatokat nem szabad olyan kar-
bantartó szerekkel kezelni, amelyek ronthatják a 
padló vezetőképességét. Ha polimer diszperziós 
fényezőanyag alkalmazására van szükség, erősen 
ajánljuk, hogy először egy mintaterületen próbálja 
ki, hogy a felületvédő nem rontja-e a padlóburko-
lat ESD tulajdonságait.

Mindig azonnal távolítson el minden kiömlö�  ve-
gyi anyagot a padlóról, hogy elkerülje az erede�  
megjelenésének jelentős károsodását!

Mindig kövesse a � sz� tószerek és gépek gyártói 
által kiado�  egészségügyi és biztonsági iránymu-
tatásokat! Mindig a � sz� tószerek gyártói által 
ajánlo�  hígítási arányokat és időzítéseket alkal-
mazza!

További iránymutatásért lépjen kapcsolatba az 
objec� lor Technikai ügyféltámogatási részlegével, 
vagy látogasson el honlapunkra: 
www.objec� lor.de
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