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Karbantartási és tisztítási utasítás 
az SPC WoodlookTM Optimal beltéri padlóburkolatok részére 
 

1. Általános intézkedések 
A belépő részeken megfelelően méretezett és hatékonyan tisztítható zónákat kell telepíteni 

(minimális hossza 3-4 lépésre), amelyeket rendszeresen tisztítani vagy cserélni kell. Ez az 

óvintézkedés megakadályozza a nagyobb szennyeződések bekerülését a helyiségbe és csökkenti 

a padló mechanikus károsodásának veszélyét.  
 

A meghibásodott szék vagy a hiányzó csúszótalpak valamint a nem megfelelő és nem helyénvaló 

csúszótalpak és kerekek a padló felszínének mechanikus károsodását okozza és ezért ezt szükséges 

megelőzni. Kimondottan ajánljuk, hogy az összes mozgatható szekrény megfelelő csúszótalpakkal 

legyen ellátva (pl. Scratchnomore, http://www-dr-schutz.cz/produkty-kluzaky.php) és megfelelő 

kerekekkel (W típusú a DIN EN 12528 és 12529 szerint).   
 

2. A lerakást követő tisztítás 
Az összes maradék gyártási, szerkezeti és lerakási szennyeződés eltávolítása érdekében a lerakást 

követően intenzív tisztítást kell végezni. 
 

Ajánljuk a PU tisztítót 1:10 arányban vízzel használni. Enyhe szennyeződés esetén a koncentrációt 

módosíthatja 1:100 arányban vízzel. A padlót szükséges ezzel az oldattal, 2 egyenletes részletbe 

áttörölni. Ügyeljünk arra, hogy a felmosó rendesen ki legyen csavarva és a tisztítás csak nedvesen 

történjen. Az odatapadt szennyeződés eltávolításához egytárcsás SRP gépet használhatnak piros 

színű paddal – a tisztítást spray-es módszerrel végezni. Ezt követően a felületet tiszta vízzel 

neutralizálni. Szükséges elkerülni a ” tócsa” kialakulását.  
 

3. Szokásos napi tisztítás 

3.1 Poreltávolítás: A szabadon fekvő por és szennyeződés eltávolítása nedves felmosó segítségével. 
 

3.2 Manuális tisztítás: Az odatapadt szennyeződés eltávolításához használja a PU tisztítót vízzel 

oldva 1:200 arányban a padlót kézzel a szennyeződéstől függően 1 vagy 2 fokozatos módszerrel 

törölje át az erre alkalmas és alaposan kicsavart felmosóval (pl. Profi felmosó mikroszálas huzattal). 
 

3.3 Gépi tisztítás: Amennnyiben az odatapadt szennyeződést nem lehet eltávolítani manuális feltörlő 

módszerrel ajánljuk a gépi spray-es tisztítást. Használja a PU tisztítót vízzel oldva megfelelő 

arányban (pl. 1:50-től 1:200-ig), az oldatot köd formájában spriccelje a felületre és a padlóra majd 

SRP géppel piros színű paddal tisztítsa. Ez a módszer a rendszeres fokozatok közötti tisztításhoz is 

alkalmas.  
 

4. Folteltávolítás és cipősarkaktól való karcolás eltávolítása 
Az ellenálló foltokat és a cipősarkaktól a guminyomokat, amelyeket nem lehet a szokásos tisztítással 

eltávolítani, lehetőség van nem oldott  PU tisztítóval lokálisan mikroszálas ronggyal vagy finom 

paddal eltávolítani. Végül a tisztított felületet tiszta vízzel átmosni. A foltokat, amennyiben 

lehetőség van rá, azonnal el kell távolítani, mert némely típusú pigment bizonyos idő elteltével 

bekerülhet a padlófelszínbe és annak eltávolítása nehéz és lehetetlen.     

 

http://www-dr-schutz.cz/produkty-kluzaky.php
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5. Alaptisztítás 
A SPC WoodlookTM Optimal padlók alaptisztítását akkor kell elvégezni, ha nem lehet az erős 

szennyezettséget és a fölösleges tisztítási termékeket a Szokásos napi tisztítás szakaszban leírt 

módszerrel eltávolítani vagy akkor, ha a felületet lakkozásra készítik elő PU Siegel vagy PU 

Anticolor kétkomponensű fedőbevonattal (lásd a 6. részt). 

 

Használja az R Alaptisztítószert 1:5 arányban vízzel. A tisztítószert egyenletesen spriccelje 

a padlóra (pl. kézi szórófejjel) és a szennyeződés ellenállóképessége szerint 10 percig hagyja hatni. 

Szükséges elkerülni a tócsa kialakulását! Ezt követően az egész felületet egytárcsás SRP 

tisztítógéppel zöld paddal felsúrolni. A strukturált felületek esetében a felületet ezt követően kefével 

megtisztítani úgy, hogy a szennyeződések a mélyedésekből ki legyenek tisztítva. A feloldott 

szennyeződést alaposan távolítsa el nedves porszívóval, pl. PS 27 porszívó és az egész felületet 

alaposan neutralizálni tiszta (amennyiben lehetséges meleg vízzel) egészen az összes fölösleges 

tisztítószer eltávolításáig. Elkerülni a “tócsa“ kialakulását és a víz hosszú hatását. 

 

1. Figyelmeztetés: Amennyiben a PU Siegel vagy PU Anticolor  2 komponensű lakk aplikálására 

kerül sor, szükséges a tiszta vízzel való neutralizálás során a felületen vizes mikrocsiszolást végezni 

Abranet Ace kerámia csiszolóval, 150 szemcsézetű (sima felületek) vagy a Abranopp Extreme 

csiszolóval (struktúrált felületek). 

 

2. Figyelmeztetés: Amennyiben az alaptisztítást követően nem kerül alkalmazásra a PU Siegel 

fedőbevonat, a tisztításhoz a zöld pad helyett csak kefét vagy piros padot használjon. 

 

6. Hosszantartó proaktív védelem / felületek szanálása 
Hogy lehetőség legyen erősen megterhelt épületi helyiségek gyártási felületkezelés tulajdonságait 

hosszantartóan megőrizni, az úgynevezett védő hatást, a szennyeződés megtapadásának 

csökkentését és a napi tisztítás megkönnyítését, ajánlatos a felületkezelés hosszantartó proaktív 

védelme ill. a megsérült helyek időben történő szanálása. 

 

6.1 Hosszantartó proaktív védelem: A hosszantartó használatot követően, legkésőbb azonban az 

első elhasználódott helyek kialakulásakor, ajánlatos a gyári felszíni PU felületkezelést újravarázsolni 

PU Siegel segítségével (matt, extra matt és fényes változatokban). Az ideális ellenállóképesség 

elérése érdekében erősen megterhelt épületi helyiségekben a padlóburkolatot azonnal a lerakást 

követően lakkozni lehet. Ehhez a megfelelő keményítő segítségével használjon PU Siegel vagy PU 

Anticolor aktivált lakkot és vigye fel feloldatlan állapotban az alaposan megtisztított felületre (lásd 

Alaptisztítás). Ügyeljen a termék műszaki lapjában feltüntetett összes utasításra! A lakkot 

“Aquatop“ 10mm hengerrel vigye fel pontosan a használati utasítás szerint a teljesen száraz 

felületre. 24 óra elteltével az utolsó réteg felvételét követően a padlót igénybe lehet venni. 

A védőrendszer maximális ellenállóképességét hét nap után éri el.   

 

6.2 Szanálás: A nagy terjedelmű gyárilag kezelt elkopott felület esetén, szükség lesz PU Siegel vagy  

PU Anticolor lakkot kétszer felvinni. Az egyes rétegek között szükséges az előző bevonatot hagyni 

megszáradni (min. 2 órát), mindkét bevonatot azonban egy napon visszük fel. 
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Figyelmeztetés: A PU lakk felvétele előtt mikrocsiszolást és a felület mattosítását kell elvégezni 

SRP egytárcsás forgógép segítségével Abranet Ace kerámia csiszolóval 150 szemcsézetű (sima 

felületek) vagy a Abranopp Extreme csiszolóval (struktúrált felületek). Ezzel a lépéssel megtörténik 

a felület mattosítása, optikailag összeolvadnak az átmeneti felületek és a védőréteg tökéletes 

hozzáolvadását biztosítja. Hogy minimalizálva legyen a nedvesség behatolása az egyes lamellák 

illeszkedése közé, ajánljuk a lerakást követően azonnal lakkozni. A lakkozás előtt el kell végezni az 

alaptisztítást (lásd 5. részt). Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot a  műszaki tanácsadónkkal. 

 

7. A speciális épületi helyiségek értékének megtartása 

Ha szükséges a speciális épületi helyiségek felületeit megvédeni az elszíneződéstől, pl. orvosi 

rendelő, fodrászat, autószalon (pl. a felületek festékektől való elszíneződésének minimalizálása mint 

pl. a sérülések fertőtlenítése, hajfesték, lágyítószerek), vagy szükséges a felület csúszászgátló 

tulajdonságát növelni, szükséges speciális PU Anticolor vagy PU – védőréteget – Antislip bevonatot 

alkalmazni. Ebben az esetben lépjen kapcsolatba a  műszaki tanácsadónkkal.  

 

8. Fontos figyelmeztetések 

Klikkes rendszerű telepítésnél ragasztás nélkül nem lehet elkerülni a nedvesség behatolását az egyes 

lamellák beilleszkedése közé. Ezért szükséges a tisztításnál elkerülni a nagyobb mennyiségű 

nedvességet, a felületen való vízhatást és a “tócsák“ kialakulását. Ennek a veszélye csökkenthető 

a tisztítószerek nyomás alatti szórófejjel való aplikálásával valamint a megfelelő tisztítógépek 

használatával. 

A bútorok lábait minőségi csúszótalpakkal látjuk el. A bútor nehéz részeit nagyon óvatosan 

húzogatni és tologatni. Gurulós széknél csak kemény padlóra alkalmas kerekeket használni és erős 

terhelésnél a gurulós szék alá védő alátétet helyezzünk. 

A termékek, amelyek acetont (pl. körömlakklemosó) tartalmaznak visszafordíthatatlan és 

eltávolíthatatlan foltokat okozhatnak, ill. eltompult matt felületet. 

Ez a karbantartási és tisztítási utasítás tartalmazza az általános információkat a padlóburkolatok 

minőségének és értékének megtartásához, amelyeket a gyártó elfogadott.  Ügyelni kell a szállító 

összes utasítására, amelyeket z ő szállításra, telepítésre és karbantartásra  vonatkozó általános 

információi tartalmaznak. Ezen utasítás átadásával a felhasználónak a szállító cég teljesíti 

kötelességét a beszállítóval szemben a DIN 18365 szabvány előírási értelmében. Ha kérdése van a 

helyes karbantartást illetően és a többi padlóburkolat tisztításával kapcsolatosan, kérem vegye fel a 

kapcsolatot a műszaki tanácsadónkkal vagy látogassa meg weboldalunkat a www.dema-dekor.cz. 

 

A padlóról való karbantartás  gyártója:  

CC-Dr. Schutz GmbH 

Holbeinstr. 17, D-53175 Bonn 

www.dr-schutz.com 

 

A CC-Dr.Schutz GmbH forgalmazója – padlóról valókarbantartás: 

Woodlook, s.r.o. 

Nixbrod 7 

934 01 Levice 

www.woodlook.sk 

http://www.dema-dekor.cz/
http://www.dr-schutz.com/
http://www.woodlook.sk/

