
Karbantartási utasítás – SimpLay ACOUSTIC CLIC poliuretán felüle�  bevona� al

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A használat feltételeihez és gyakoriságához igazíto� , 
jól megterveze�  rendszeres karbantartás elősegí�  a 
SimpLay ACOUSTIC CLIC padlóburkolat erede�  álla-
potának megőrzését. Rendszeres karbantartás nél-
kül a padlóburkolat megjelenésének, higiéniájának 
és � sztaságának minősége romlik, várható éle� ar-
tama csökken.

A SimpLay ACOUSTIC CLIC padlólapok gyártása so-
rán poliuretán felületkezelést alkalmazunk, amely a 
szennyeződéssel szembeni ellenállásának köszönhe-
tően védi a padlóburkolatot. Ez a védelem megköny-
nyí�  a karbantartást és az általános karbantartási 
rend alapjául szolgál.

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 be-
jára�  területnél. A szőnyegeket úgy kell elhelyezni, 
hogy rájuk lépés nélkül ne lehessen bejutni, ideális 
esetben legalább négy–hat lépésnyi szélesek legye-
nek.

3. A FEKTETÉS UTÁNI KEZDETI TISZTÍTÁS

A fektetést követően végső � sz� tást kell végezni. 
Ebben a fázisban semleges vagy poliuretánhoz alkal-
mas � sz� tószerrel teljesen eltávolítjuk a kivitelezés 
során keletkeze�  összes szennyeződést és anyagma-
radványt. Igény esetén a felület (legalább 400–600 
percenkén�  fordulatszámú) egytárcsás géppel, fe-
hér polírozópárna használatával vagy erősen struk-
turált felületek esetén puha kefével polírozható.

4. FELÜLETVÉDŐ ALKALMAZÁSA

Nem szükséges ilyen védelmet alkalmazni poliure-
tán felületkezeléssel készült objec� lor padlóburko-
latok esetén, mert ez a kezelés folyamatos védelmet 
nyújt.

5. RENDSZERES KARBANTARTÁS

Napi
Felmosóruhával törölje fel vagy porszívózza fel a 
padlót a por és a laza szennyeződés eltávolításához. 
A makacs foltokat semleges vagy poliuretánhoz al-
kalmas � sz� tószerrel távolítsa el. Ha szükséges hasz-
náljon egytárcsás gépet és fehér polírozópárnát.

Nedves felmosás
Kétlépcsős (száraz-nedves) felmosással a kellő ered-
mény érhető el.

Kérjük, hogy mértékkel alkalmazzon � sz� tószere-
ket (enyhén nedves ruhával törölje át a felületet).

Spray-vel történő � sz� tás / fényezés
Polírozza fel a padlót (legalább 400–600 percen-
kén�  fordulatszámú) rotációs gép segítségével, és 
használjon spray � sz� tószert is. Ez további védelmet 
nyújt, és javítja a padlóburkolat megjelenését. Tiszta 
és puha fehér párnát használjon.

6. IDŐSZAKOS KARBANTARTÁS

Időről időre szükségessé válhat a makacs foltok eltá-
volítása semleges vagy poliuretánhoz alkalmas � sz-
� tószerrel a gyártó utasításai szerint.

7. FÉNYEZÉS ELTÁVOLÍTÁSA

Időnként szükség lehet alaposabb � sz� tásra is, ha a 
rendszeres általános takarítás többé már nem ad ki-
elégítő eredményt, vagy ha túlzo�  igénybevétel (ho-
mokkal/szemcsékkel való szennyeződés, éles szélű 
tárgyak) mia�  a felület mindig ugyanazon 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 felü-
letvédőt (polimer diszperziós fényezőanyagot vagy 
poliuretán padlóbevonatot).

Kérjük, alaposan tanulmányozza és vegye fi gyelem-
be a � sz� tószer gyártójának ajánlásait.

FONTOS MEGJEGYZÉSEK

A SimpLay ACOUSTIC CLIC padlóburkolatot száraz 
vagy nedves ronggyal/felmosóruhával kell � sz� tani.
A � sz� táshoz és karbantartáshoz használt termékek 
és eszközök kiválasztásakor gondoskodjon arról, 
hogy ezek egymáshoz illeszkedjenek, és vegye fi gye-
lembe gyártójuk utasításait.

Görgősszék használatakor két forgócsuklóval elláto�  
(puha � pusú) görgőket kell alkalmazni. A mozdítható 
bútorok padlóval érintkező felületeit megfelelő ne-
mezelt vagy puha műanyag kerékkel kell ellátni.

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


