
Kereskedelmi tisztítási 
és karbantartási irányelvek 

 

Luxusminőségű vinil padlóburkoló lapjaink tisztítása és 

karbantartása egyszerűen elvégezhető, de mint bármely 

padlóburkolatnál, itt is követni kell a helyes eljárásokat 

 

Első tisztítás a használat előtt 

• Söpörje fel a padlót, és távolítson el minden 

törmeléket, port és szennyeződést. Ügyeljen rá, 

hogy az összes ragasztómaradványt eltávolítsa. 

• Tisztítsa meg a padlót megfelelően hígított, 

semleges pH-értékű tisztítószerrel. 

• Nagyobb területekhez használjon ipari 

súrológépet vagy felmosógépet (150-300 

ford./perc) 3M piros, vagy ennek 

megfelelő mosólappal. A koszos vizet 

szedje fel, öblítse át tiszta vízzel és hagyja 

megszáradni. 

• Kisebb területekhez a felmosógép helyett 

használjon nyeles felmosót, öblítse fel és 

hagyja megszáradni. 

 

Rendszeres tisztítás 

A rendszeres tisztítás gyakoriságát a forgalom nagysága és a 

szennyezés mértéke határozza meg. Az alábbi módszerek 

egyikét használja: 

 
Felmosógép/súrológép 

• Először söpörjön fel, hogy eltávolítson minden         port és 
szennyeződést. 

• Tisztítsa meg a padlót megfelelően hígított, 

semleges pH-értékű tisztítószerrel. 

• Használjon súrológépet vagy 

felmosógépet (150-300 ford./perc) 3M 

piros, vagy ennek megfelelő mosólappal. 

(Ha kefés berendezést használ, akkor 

puha nejlonsörtés kefét válasszon). 

• A koszos vizet szedje fel, öblítse át tiszta vízzel és hagyja 

megszáradni. 

 
Kézi tisztítás 

• Söpörjön fel, hogy eltávolítson minden port és 
szennyeződést. 

• Vigyen fel bőséges mennyiségű, megfelelően 

hígított, semleges pH-értékű tisztítószert. Ezt 

követően egy nyeles felmosó segítségével, egymás 

átfedő húzásokkal tisztítsa meg a padlót. Két 

felmosó vödröt használjon, egyet a friss 

tisztítószeres oldatnak, egyet pedig az öblítéshez/a 

nyeles felmosó kicsavarásához. 

• Végül öblítse át tiszta vízzel és hagyja megszáradni. 

Időszakos karbantartás 

Ez csak enyhe szennyeződés eltávolítására használható 

kis/közepes méretű területeken. 

 
Aeroszolos tisztítás 

• Söpörjön fel, hogy eltávolítson minden port és 

szennyeződést. Megfelelően hígított, semleges 

pH-értékű tisztítószert használjon. 

• Egy kis területet permetezzen be az oldattal, majd 

felmosógéppel (legfeljebb 450 ford./perc) 3M piros, 

vagy ennek megfelelő mosólappal mossa át, ügyelve 

rá, hogy a mosólap nedves maradjon. 

 

További karbantartási javaslatok 

• A lábtörlők segítenek megelőzni a por, víz és homok 

behordását, ami csúszásveszélyt okozna és károsítaná a 

padlót. Megfelelő méretű és típusú lábtörlőt válasszon, 

amelyen ideális esetben mindkét lábnak kétlépésnyi hely 

van. A lábtörlőt a hatásosság megőrzése érdekében 

rendszeresen tisztítani kell. 

• Nedves állapotban minden kemény padló csúszóssá válik. 

Takarításkor különös gonddal járjon el, és ügyeljen rá, hogy a 

padló használatbavétel előtt teljesen megszáradjon. A 

megcsúszás és a foltosodás elkerülése érdekében a kiömlött 

anyagokat azonnal mossa fel. 

• Kerülje az aeroszolos és a szilikonalapú termékek 

használatát, mert ezek a padlót csúszóssá tehetik. 

• Ne csúsztasson vagy húzzon át bútorokat és egyéb 

tárgyakat a padlón karcolódásokat/bevágódásokat 

okozhatnak. 

• Legyen elővigyázatos, mert egyes porszívók nem 

használhatók a padlóinkon. (A porszívó gyártójánál 

ellenőrizze a kompatibilitást). 
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