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2.sz melléklet 

Karbantartási útmutató 

A Par-ky parketta karbantartása egyszerű. Ebben a dokumentumban ismertetjük az irányvonalakat.  
Az útmutatások helyes betartása hozzásegít a Par-ky fafurnéros parketta hosszabb élettartamához. 
Néhány javaslat: 

 
 

Egy jó kezdés biztosítja a még jobb befejezést 
 

A fektetési útmutató kiemel néhány elővigyázatossági rendszabályt, hogy 
parkettája élettartamát még hosszabbá tegye.  
E rendszabályok a következőket tartalmazzák: 

 

• A széklábak alá helyezzen filckorongokat. 
• Az irodai székek alatt bútorgörgők legyenek, intenzív használat esetén a 

székek alatt pedig védőfólia. 
• Lábtörlő használata szükséges, ha a parketta a bejárathoz is fektetve lett. 

A cipőtalpon megragadó kavicsdarabok kisebb karcolásokat okozhatnak, 
emiatt fontos a lábtörlő használata.  

 

 
Könnyű karbantartás 

 

Az Ön Par-ky padlójának lakksérülés nélküli tisztításához 
javasoljuk a Par-ky tisztítószer használatát, amely a 
faanyagot megvédve távolítja el a szennyeződést.  
A Par-ky tisztítószer 2 változatban kapható az Ön 
igényeinek megfelelően: 

 

Tisztító (1000 ml): A tisztítóanyagot vízzel kell hígítani.  
A tisztítást puha ronggyal végezze. 

 

 
 
Azonnali tisztító (spray): kényelmes használat, közvetlenül a padlón vagy a felmosó eszközön 
alkalmazható. 
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Egyszerű javítás 
 

A Par-ky minden padlótípushoz kifejlesztett egy úgynevezett 
„javító filcet”.  
Ezek a filcek egyszerűvé teszik a padló kisebb karcolásainak 
javítását.  
1 vagy 2 filcett tartalmazó dobozban kaphatóak a Par-ky 
padlózat színétől függően.  
Javítás után a szennyeződés többé nem jut be a karcolásba.  
A használati útmutató szintén letölthető angol nyelven a 
www.par-ky.com/en/Downloads címről. 

 

Az Uniclic® összekapcsoló rendszer súlyosabb károsodás 
esetén szintén egyszerűvé teszi egy-egy egész padlódeszka 
cseréjét. 

 
REPAIR WAX 

A Par-ky kifejlesztett egy további javító eszközt is,  
a Repair Wax viaszt a mélyebb lyukakhoz, sérülésekhez,  
ezáltal védve a padlót a sérülés helyénél a nedvesség  
behatolásával szemben. 
A javító viasz készlet 7 db viaszblokkot, olvasztó kést,  
valamint spatulát tartalmaz.  
Az útmutató megtalálható a csomagoláson vagy a  
www.par-ky.com/en/Downloads címen. 
 

 
 
 
BULLDOG 
 
Amennyiben parkettája egy adott ponton olyan  
mértékű károsodást szenved, hogy a javítóeszközökkel  
nem orvosolható a probléma, úgy a Par-ky Bulddog   
eszközével könnyedén kiemelhet csupán 1 db szálat  
is az adott területről. Nem szükséges több sor,  
vagy szál visszabontása.  
A termék használatát az alábbi videón tekintheti meg: 
https://www.youtube.com/watch?v=vZMA2HVmvc8 
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