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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 burkolat fektetését követően minden piszkot és 
építési törmeléket teljes egészében el kell távolí-
tani és a padlót � sztára kell súrolni.

Poliuretán felületkezeléssel elláto�  padlóburko-
latok esetében használjon poliuretánhoz alkalmas 
vagy semleges � sz� tószert.

4. FELÜLETVÉDŐ ALKALMAZÁSA

Nem szükséges ilyen védelmet alkalmazni poliure-
tán felületkezeléssel készült objec� lor padlóbur-
kolatok esetén.

Ha szükséges, a fektetés után fehér párnával el-
láto�  (400 percenkén�  fordulatszámú) egypárnás 
rotációs géppel polírozza fel a padlót.

Fodrászüzletekben és olyan helyiségekben, ahol 
rendszeresen használnak vegyi anyagokat, érde-
mes magas szilárdságú fémgőzölt felületvédő alkal-
mazásával további védelmet nyújtani a padlónak.

5. RENDSZERES KARBANTARTÁS

Nedves ruhával törölje át a padlót, majd alaposan 
csavarja ki a felmosórongyot, és ismételje meg a 
műveletet, hogy minden maradékanyagot eltávo-
lítson.

A gyárilag poliuretán kezeléssel elláto�  padlóbur-
kolatokhoz használjon semleges vagy poliuretán-
hoz alkalmas � sz� tószert.

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

Időnként szükség lehet alaposabb � sz� tásra is, ha 
a rendszeres általános takarítás többé már nem 
ad kielégítő eredményt, vagy ha túlzo�  igénybe-
vétel (homokkal/szemcsékkel való szennyeződés, 
éles szélű tárgyak) mia�  a felület mindig ugyan-
azon a részein károsodo� .

A padlót egypárnás (zöld párna) rotációs géppel 
vagy súrológéppel fel kell súrolni és a keletkező 
masszát teljesen el kell távolítani. Semlegesítse 
a padlót � szta vízzel, majd alkalmazzon ismét fe-
lületvédőt (polimer diszperziós fényezőanyagot 
vagy poliuretán padlóbevonatot).

Kérjük, alaposan tanulmányozza és vegye fi gye-
lembe a � sz� tószer gyártójának ajánlásait.

8. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

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

POLYFLOR VINYL PADLÓBURKOLAT – Homogén vinil padlóburkolat poliuretán felületkezeléssel


