Mirasol vinyl burkolat tisztítási és karbantartási tájékoztató
Tisztítás és felületvédelem
A Mirasol vinyl padló tartós és általában nem igényel semmiféle kezelést. Azonban olyan területeken,
ahol nagy a forgalom, a szennyeződés, javasoljuk, hogy alkalmazzanak viasztartalmú szert vagy egyéb
felületkezelőt, amely meghosszabbítja a padló élettartamát és egyszerűsíti a rendszeres takarítást.
Padlótisztító gép használata esetén a padlót alacsony sebességen, egytárcsás kefével tisztítsa. Csak
minimális tisztítószert használjon!
Takarítógép (vizes rendszerű) használatakor vegye ki a tisztítószert és úgy használja a gépet.
Felmosó mop csak nyirkos legyen, óvatosan tisztítsa fel a padlót (kétszer) majd hagyja megszáradni.

A felületvédelem kiválasztása
Javasoljuk felületvédelem alkalmazását nagy forgalmú helyiségekben, vagy ha a padló erős
szennyeződésnek van kitéve. Mivel a felületkezelő szerek is ellenállnak az oldószereknek, ezért célszerű
olyan helyiségekben használni a felületkezelést, ahol ilyen anyagokkal takarítanak. Viasztartalmú
szerek használatát olyan területeken ajánljuk ahol a forgalom és a szennyeződés szintje átlagos.
Felületkezelő szerek használatakor vigyen fel két réteget a gyártó utasításai szerint. Hagyja száradni
legalább 45 percig a felületet a két kezelés között.
Viasz használatakor alkalmazzon egy réteg viasztartalmú tisztítót, a gyártó utasításai szerint.

Tisztítási útmutató
A Mirasol padló kiválóan ellenáll a nedvességnek és a nyirkosságnak. Azonban a mai modern tisztítási
elvek szerint a lehető legkevesebb vizet használjuk. A száraz módszerek, vagy azok, amelyek csekély
nedvességet használnak - jó tisztító berendezésekkel és hatékony tisztítószerekkel kombinálva - hosszú
távú tisztaságot eredményeznek, kevésbé károsak a környezetre, és kellemes környezetet biztosítanak.
A tisztítás gyakoriságát a forgalom szintjéhez, valamint a szennyezettség mértékéhez igazítsa.
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Kezeletlen vagy felületkezelt padlóknál
Az enyhén szennyezett padlót elég száraz, mikroszálas moppal áttörölni, javasolt csak a foltokat
tisztítani olyan spray-vel, amely vizet és pH-semleges (7-8) tisztítószert tartalmaz. Mindig kövesse a
gyártó adagolási útmutatóját! Az erősebben szennyezett padlóhoz nedves mopot használjunk, a víz és
a pH-semleges (7-8) tisztítószer keverékével.

Viaszolt padlóknál
Nedves, mikroszálas moppal takarítsa a padlót és viasszal kezelje a gyártó utasításai szerint.

Építkezés közbeni és utáni takarítás
Az építkezés közbeni tisztítás, fontos folyamat, amely befolyásolja a padló későbbi használatát, értékét
és élettartamát. A kivitelezés során a padlóra kerülő por, piszok és egyéb anyagok károsíthatják az új
padló felületét. A padlót tisztítani kell, még akkor is, ha takaróponyvával leborítottuk az építkezés
során. A por, a beton és a gipsz könnyen behatolnak a legjobb takarás alá is.
1. Távolítsuk el a laza port és szennyeződést porszívó, kefe vagy száraz mop segítségével.
2. Folytassuk takarítógéppel és egy pH semleges tisztítószerrel. A ragasztófoltokat speciális, erre
alkalmas tisztítószerrel kell eltávolítani. Abban az esetben, ha a beton, gipsz vagy por ragad a
burkolatra, savas (pH 2-4) tisztítószerrel (a gyártó által javasolt utasítások szerint) nedves
moppal tisztítsa a padlót. A lehető legkevesebb felmosó szert használja anélkül, hogy az oldat
megszáradna a padlón.
3. Szárítsuk fel a burkolatot azonnal.
4. Tisztítsuk újra a padlót alaposan (legalább kétszer) egy nedves mop és pH semleges tisztítószer
segítségével.

A felületvédelem eltávolítása
Bizonyos körülmények között szükség lehet a felületvédelem eltávolítására és ez magában hordozza a
padló felületének sérülésveszélyét. Az eltávolításra akkor kerülhet sor, ha a felületvédő szer nem
megfelelő vagy újfajta takarítási módszerre váltanak. A felületvédelem eltávolítását lehetőleg bízza
szakemberre.
1. Takarja el az érzékeny felületeket, mint a szegély és a szomszédos padló. Készítsünk egy pHsemleges (7-8) tisztítószerből és hideg vízből álló oldatot a gyártó utasításai szerint. Kenjük fel
a kívánt felületre és hagyjuk hatni 10-15 percig.
2. A padlót egy takarítógéppel vagy kefével súroljuk fel.
3. Távolítsuk el a szennyezett tisztító oldatot a padlóról nedves porszívóval. Előfordulhat, hogy
több réteg felületvédő is van a padlón, ilyenkor többször meg kell ismételni a műveletet.
4. Felület közömbösítésére mossa fel a padlót forró vízzel takarítógép segítségével.
5. Távolítsuk el a vizet egy nedves porszívóval.
6. Nedves moppal törölje át a padlót, hagyja azt megszáradni, mielőtt az új felületvédelmet
felviszi.

Élvezze vinyl burkolatát évekig!
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