ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ

A LEGJOBB ÖTLETEK

A TÖKÉLETES
PADLÓÁPOLÁSHOZ
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GYORSAN, EGYSZERŰEN, TERMÉSZETESEN:
ÍGY ÁPOLJUK A PADLÓNKAT MA.
Helyes padlóápolás – egyszerűen!
A helyes padlóápolás megőrzi csodálatos
padlójának értékét, és emellett az esetleges
garanciaigények érvényesítésének előfeltétele is.
A tökéletes padlóápolás manapság már nem
varázslat: Mindenek előtt a HARO kiváló
minőségű felülettel rendelkező padlóburkolatainak köszönhetően, mert ezek ápolása egészen
egyszerű, gyors és problémamentes.
A rendszeres ápoláshoz elegendő a partvissal,
moppal vagy porszívóval végzett száraz tisztítás.
Ha nagyobb szennyeződéseket kell megszüntetni,
vagy ha kiegészítő felületvédelmet kívánnak
kialakítani, akkor a padlóburkolat ajánlott
tisztítószer alkalmazásával nyirkosan kell
áttörölni. Kész!
A tartós értékállósághoz megelőző intézkedéseket jánlunk, pl. filcből vagy teflonból készült
csúsztatókat a bútorokhoz, görgős székek
esetén esetleg polikarbonát szőnyegek,
valamint a bejárati résznél szennyfogó szőnyeg
használatát. Fontos továbbá az állandó, ideális

hőmérséklet, amely egyaránt biztosítja az
ember és a padló számára is egészséges klímát:
fa padlók esetén 20 fokos hőmérséklet és
50-60%-os relatív páratartalom. Természetesen épp ennyire fontos az optimális tisztítás
is – már a kezdetektől. Különösen a nagy értékű
padlóburkolatok, pl. a parketták, laminált
parketták vagy parafa esetében technikailag
hozzáillő ápoló és tisztító termékekre
hagyatkozzon, így pl. a HARO termékeire.
A padlóburkolatok ápolását (ipari hasznosítású)
épületekben az igénybevételtől függően (a helyi
adottságokhoz igazodva) kell végezni, és ehhez
a burkolást végző szakemberrel vagy a HARO
szakkereskedővel személyes megbeszéléseket
kell szervezni.

Javaslatunk:
A HARO padlóburkolatok rendszeres száraz
tisztításához a Kärcher cég porszívóit ajánljuk
(pl. a parkettafejjel rendelkező VC 6300 típust).
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A TÖKÉLETES ÁPOLÁS
MINDEN PADLÓHOZ
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Oldal

HARO Termék
megnevezése

Általános leírás

active intenzív
tisztítószer

natural
parkettatisztító
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Parkettapadló
PERMADUR

ragasztott parkettafelületek

Alaptisztítás

Rendszeres tisztítás
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Parkettapadló
bioTec

UV-álló olajjal kezelt
parkettafelületek

Alaptisztítás

Rendszeres tisztítás
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Parkettapadló
naturaLin plus

Készre olajozott parkettafelületek természetes olajjal

Alaptisztítás

Rendszeres tisztítás
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Spa parketta

Alaptisztítás

Rendszeres tisztítás
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CELENIO by HARO

Alaptisztítás

Rendszeres tisztítás
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Laminált padló

Alaptisztítás,
rendszeres
tisztítás
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DISANO by HARO

Alaptisztítás

Rendszeres tisztítás
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Parafa padló
PERMADUR

Alaptisztítás

Rendszeres tisztítás

Ragasztott parafa
padlófelületek

aqua oil®

HARO Clean

HARO Care

naturaLin Oil

Spa Oil natura

Intenzív ápolás
Intenzív ápolás
egytárcsás géppel,
szakember ki
vitelezésében*

Intenzív ápolás
(egytárcsás gép nélkül)*

Intenzív ápolás,
ápolás

Ápolás és rendszeres
Alaptisztítás nagy igénybetisztítás nagy igénybevévételnek kitett területeken/ telnek kitett területeken/
épületekben
épületekben

* A naturaLin plus felület optimális értékmegőrzéséhez külön rendelhető kiegészítő első ápolás aqua oil olajjal vagy tetszés szerint
naturaLin oil olajjal, szakember kivitelezésében.

5

clean & green
AZ EGYSZERŰ, TERMÉSZETES PADLÓÁPOLÁS –
A TERMÉKEK
Forradalom a természetes
padlóápolásban

Mindössze
2 termékkel
minden felület
tisztítható és
ápolható.

A szépségkúra
olajozott
felületek
számára

clean & green, a padlóápoló
termékcsalád az egyszerű, gyors,
hatékony és környezetbarát
tisztításhoz és ápoláshoz. A
különböző padlófajták terén
szerzett évtizedes tapasztalatunk
testesül meg a clean & greentermékek fejlesztésében.
®

Intenzív tisztítószer Parkettatisztító

active
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aqua oil

Intensive cleaner

Parquet cleaner

natural

aqua oil

Első ápolás és későbbi ápolás
olajozott felületekhez

laminált padlókhoz
DISANO formatervezett padlók
és parketta alaptisztításához

minden természetes

active

Laminált padló
PVC-/műanyag padló
Vinilpadló
Mázas/mázatlan csempe
Finom padlókő
Formatervezett padló DISANO
Parkettapadló (ragasztott)
Parafapadló (ragasztott)
Linóleumpadló
CELENIO falapok
Nyílt pórusú kőpadlók
Parkettapadló (olajozott)
Parafapadló (olajozott)

natural

Parkettaápolás

Parquet care

padlóhoz

Rendszeres tisztítás
Rendszeres tisztítás
Rendszeres tisztítás
Rendszeres tisztítás
Rendszeres tisztítás
Alaptisztítás

Rendszeres tisztítás

Alaptisztítás

Rendszeres tisztítás

Alaptisztítás

Rendszeres tisztítás

Alaptisztítás

Rendszeres tisztítás

Alaptisztítás

Rendszeres tisztítás

Alaptisztítás

Rendszeres tisztítás

Alaptisztítás

Rendszeres tisztítás

Intenzív tisztítás

Alaptisztítás

Rendszeres tisztítás

Intenzív tisztítás

®

Gyors, egyszerű, természetes – ápolás minden padlóhoz

Csak 2 termék az összes padló tisztításához!
A clean & green tisztítótermékek active és natural
változata kifejezetten a modern, folyamatosan
orientált háztartások követelményeihez igazodik.
És még többet is kínálnak: könnyű alkalmazhatóságuk, környezetbarát mivoltuknak – és hatásfokuknak köszönhetően: Mindössze egyetlen flakon
40 alkalomhoz! A clean & green ápolószercsalád
nemcsak a HARO padlókhoz alkalmas, hanem
minden padlótípushoz.
Hogy minden clean & green-termék ökológiailag
korrekt legyen, felismeri padlóját az értékes

összetevők alapján, Ön pedig felismeri a terméket
az euróvirágról: az európai környezetbarát jelölés
az a nemzetközi minőségjelzés, amellyel azokat
a termékeket és szolgáltatásokat jelölik, amelyek
kiemelkednek páratlan környezetbarátságukkal és
a környezetre gyakorolt csekély hatásukkal.

• GYORS ÉS EGYSZERŰ HASZNÁLAT
• KÖRNYEZETBARÁT ÖKOMINŐSÉG
• NAGYON KIADÓS ÉS KÖLTSÉGHATÉKONY

active intenzív tisztítószer alaptisztításhoz
A tisztítások gyakorisága a használat inteznitásához és a szennyeződés mértékéhez igazodik. A
cipőtalpak okozta gumicsíkok vagy a zsírfoltok a clean & green active használatával gond nélkül
eltávolíthatók. Egyszerűen öntsön 1/2 adagolókupaknyit 5 liter hideg vízhez, a feltörlőt mártsa
bele a tisztítóoldatba, alaposan csavarja ki, majd végezze el a padló nyirkos tisztítását.

natural parkettatisztító a rendszeres
tisztításhoz és ápoláshoz
Öntsön 1/2 adagolókupaknyit 5 liter hideg vízhez. Mártsa be a
feltörlőt a tisztítóoldatba, alaposan csavarja ki, majd nyirkosan
törölje fel a padlófelületet.
Ügyeljen, hogy ne álljon a víz a padlón! A későbbi polírozás
során egy ápolókendővel kialakíthatja a padlófelület optimális
ragyogását. Padlóburkolatai clean & green active vagy natural
ápolószerrel történő ápolásához a HARO lapos felmosó készülékét ajánljuk, vagy a Vileda által gyártott Ultramat Klassik,
WischMat extra vagy Premium 5 lapos felmosót.
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clean & green
AZ EGYSZERŰ, TERMÉSZETES PADLÓÁPOLÁS

aqua oil – olajozott padlófelületek
egyszerű intenzív ápoláshoz
Az aqua oil az olajozott parkettapadlók első ápolását annyira
egyszerűvé teszi, hogy az mintha teljesen magától menne –
nem kell költeni padlóápoló berendezésre vagy szakemberre.
A nyersanyagokra, pl. lenolajra alapuló természetes olaj
100%-ig mentes az oldószerektől.

JAVASLATUNK:
Erősen igénybe vett, olajos, nagyon sötét parketta felfrissítéséhez/felújításához az aqua oil black használatát javasoljuk.
Fehér olajos parkettához az aqua oil white használatát
javasoljuk.
aqua oil® intensive care

Alkalmazás
Ehhez a padlót alkalmazás előtt alaposan és pormentesen meg kell
tisztítani (erre a célra a legjobb a clean & green active).
Az aqua oil felviteléhez használja a „Wischwiesel” padlófeltörlőt:
Speciális huzatával és széles kialakításával lehetővé teszi a
parkettaápoló szer optimális felvitelét. Használat előtt az aqua oil
jól felrázandó, majd öntse egy megfelelő vödörbe. Hígítás nélkül
vigye fel a padlófeltörlővel: Az aqua oil folyadékot egymást átfedő
sávokban oszlassa el a padlón a fa anyag szálirányában. Kb. 2 óra
elteltével a padló ismét használható.

JAVASLATUNK:
Az olajos, domború struktúrájú parketta intenzív ápolása épp
olyan egyszerű, mint minden más olajos felületű parkettáé.
Ehhez csak a felmosóhuzatot kell kicserélnie hosszú szálú
feltörlőre, amely az olajat mélyen beviszi a struktúrába.
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HARO CLEAN/HARO CARE
HARO SPECIÁLIS ÁPOLÓSZEREK

Formatervezett DISANO padlókhoz és minden elasztikus padlóburkolathoz. Ideális padlóápoló a nagy igénybevételnek kitett területeken!
HARO Clean az alaptisztításhoz
A formatervezett DISANO padlóburkolatokon és az elasztikus padlóburkolatokon
előforduló makacs szennyeződések és ápolószer-maradványok gond nélkül
eltávolíthatók a HARO Clean segítségével. Fontos: Minden HARO Cleannel végzett
alaptisztítás után HARO Care-rel történő ápolás szükséges. A munkaeszközt
használat után hideg vízzel alaposan tisztítsa meg.
HASZNÁLAT:
A szennyezettség mértékétől függően adjon 500-2000 ml HARO Clean ápolószert
5 liter hideg vízhez. Ezután a tisztítóoldatot lapos feltörlő eszközzel oszlassa el a
padlón. Hagyja az anyagot kb. 5-10 percig hatni, majd friss vízzel törölje fel újra.
Szükség esetén ismételje meg a folyamatot.

HARO Care ápoláshoz és takarításhoz
Hogy új padlója – formatervezett DISANO padlója vagy másfajta elasztikus padlóburkolata –
hosszú éveken át örömet okozzon Önnek, végezzen egy első ápolást a HARO Care ápolószerrel.
Ez épp olyan egyszerű, mint amilyen gyors, és garantált a csodás eredmény!
ÁPOLÁS – ALKALMAZÁS:
A HARO Care parkettaápolót használat előtt jól fel kell rázni, és hígítatlanul egy megfelelő vödörbe kell önteni. Ezután a HARO Care parkettaápolót padlófeltörlővel vigye
fel és egyenletesen, egymást kissé átfedő sávokban oszlassa el a padlón. A felhordást
mindig szálirányban kell végezni. A padló már kb. 2 óra elteltével ismét használható!
TAKARÍTÁSHOZ vagy ápoláshoz a padló nedves tisztítását
javasoljuk a szennyezettségi foktól és a terheléstől függően a HARO Care padlóápoló
rendszeres használatával. Egyszerűen öntsön kb. 150 ml HARO Care ápolószert 5 liter
hideg vízhez, a felmosó huzatot áztassa be a tisztítófolyadékba, alaposan csavarja ki,
majd nyirkosan törölje fel a padlófelületet. Ügyeljen, hogy ne álljon a víz a felületen!
Padlóburkolatai HARO Clean ápolószerrel történő alaptisztításához, valamint a HARO
Care ápolószerrel történő takarításhoz javasoljuk a HARO lapos padlófeltörlő készülék
alkalmazását vagy , vagy a Vileda által gyártott Ultramat Klassik, WischMat extra vagy
Premium 5 lapos felmosót.
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HARO SPECIÁLIS ÁPOLÓSZEREK
OLAJOZOTT PARKETTAPADLÓK
TÖKÉLETES ÁPOLÁSÁHOZ
naturaLin olaj naturaLin plus-természetes olajos felületű parkettapadlókhoz
Kiegészítő első és intenzív ápolás egytárcsás
géppel, szakember kivitelezésében.
Az olaj behatol a fa pórusaiba, és ezzel tartós

A naturaLin olaj használata:
A naturaLin plus természetes olajos felületű
parkettapadló lerakása után az első ápolást
naturaLin olajjal ajánlatos elvégezni. A naturaLin olaj egy befejező ápolószer, amely kiegészítő filmréteget hoz létre, és ezzel megteremti
a rendszeres tisztítás és ápolás alapját: egy
szóróflakon segítségével vigye fel vékonyan
és egyenletesen, majd egy egytárcsás géppel
(legalább 30 kg) és homokszínű Superpad
párnával szakaszonként
polírozza fel.
A száradási idő kb. 12 óra.

mélyimpregnálást biztosít, továbbá egyedülállóan természetes megjelenést kölcsönös a
felületnek.

1.

2.

JAVASLATUNK:
Fehér naturaLin plus természetes olajos felületű parkettapadlókhoz használja a naturaLin Oil white intenzív
ápolószert. Az oxidatív módon szárító természetes olaj
tartós mélyimpregnálást biztosít és egyedülálló természetes megjelenést kölcsönöz.
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Spa natura olaj
fürdőhelyiségek
parkettapadlóihoz
A ragyogó eredményhez és a speciális védelemhez a parketta ápolását az oxidatív módon
szárító hatású Spa natura olajjal végezze: egy
oldószerálló lakkozóhengerrel egyenletesen
vigye fel a száraz felületre, oszlassa el (60–
70 ml/m2), vigyen fel olajat az egyik szálra
haránt irányban, majd hosszában, szálirányban
csak a henger előre- és hátramozgatásával.
Ezután a lakkozóhengert 3/4 hengerszélességgel helyezze át, majd ismételje meg a folyamatot. Száradási idő a munkák befejezése után:
kb. 8-12 óra.
2. Felvitel: A száraz felületet zöld
Superpad párnával simítsa el, majd újra vigye
fel az olajat.
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PERMADUR LEZÁRÁSOS
HARO PARKETTA ÁPOLÁSA

A natúr-matt felületlezárás
A Permadur lezárás természetes matt felületet kölcsönöz a HARO parkettának, és
különösen könnyen ápolhatóvá és ellenállóvá teszi a padlót.
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Die widerstandsfähige
Versiegelung

Alaptisztítás
Makacs szennyeződés esetén öntsön 1/2 adagolókupaknyi clean & green active intenzív tisztítószert 5 liter hideg vízhez. Mártsa bele a feltörlőbevonatot,
csavarja ki és nyirkosan törölje fel.
Részletes információk a 6-8. oldalon

Rendszeres tisztítás
A felületek kiegészítő védelméhez a szennyeződés mértékétől és a padló
terhelésétől függően rendszeresen ápolja nedvesen a padlót clean & green
natural parkettatisztítóval. Ezután öntsön 1/2 adagolókupaknyi clean & green
natural parkettatisztítót 5 liter hideg vízhez. Mártsa bele a feltörlőbevonatot,
csavarja ki és nyirkosan törölje fel.
Részletes információk a 6-8. oldalon
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HARO PARKETTA ÁPOLÁSA
BIOTEC OLAJ/VIASZ ZÁRÓRÉTEGGEL

Természetes és könnyű ápolás
A bioTec olaj/viasz záróréteg tökéletes, természetes felületvédelmet jelent. A felület tartósan megmutatkozik saját egészen fényes természetes szépségében – és mindez csekély
ápolási igény mellett.
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Die naturnahe
Öl-WachsOberfläche

Alaptisztítás
Öntsön 1/2 adagolókupaknyi clean & green active intenzív tisztítószert 5 liter
hideg vízhez. Mártsa bele a feltörlőbevonatot, csavarja ki és nyirkosan törölje
fel.
Részletes információk a 6-8. oldalon

Rendszeres tisztítás
A szennyeződés mértékétől és terheléstől függően a padlót rendszeresen
tisztítsa nedvesen clean&green parkettatisztítóval. Ezután öntsön
1/2 adagolókupaknyi clean & green natural parkettatisztítót 5 liter hideg
vízhez.
Mártsa bele a feltörlőbevonatot, csavarja ki és nyirkosan törölje fel.
Részletes információk a 6-8. oldalon

Intenzív ápolás
Nagy igénybevételnek kitett olajos felületek felfrissítéséhez. Ehhez használja a
clean & green aqua olajat: Az olajat hígítatlanul, egymást átfedő sávokban és
egyenletesen vigye fel a padlófeltörlővel a fa szálirányában. Használat kb.
12-havonta ajánlott, vagy ha a felületen futási nyomok jelennek meg.
Részletes információk a 6-8. oldalon
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HARO PARKETTA ÁPOLÁSA
NATURALIN® PLUS TERMÉSZETES OLAJOS
FELÜLET ESETÉN

Légáteresztő természetes olajos felület
A naturaLin plus egy természetes favédelem, amely válogatott természetes olajokon és
fémsókkal telített összetevőkön alapul. Ideális azok számára, akik különösen nagy
hangsúlyt fektetnek a kifejező és rendkívül természetes hatású parkettára.
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Alaptisztítás
Öntsön 1/2 adagolókupaknyi clean & green active intenzív tisztítószert 5 liter
hideg vízhez. Mártsa bele a feltörlőbevonatot, csavarja ki és nyirkosan
törölje fel. Részletes információk a 6-8. oldalon

Rendszeres tisztítás
A szennyeződés mértékétől és az igénybevételtől függően rendszeresen végezze el
a padló nedves tisztítását clean & green natural parkettatisztítóval. Ezután öntsön
1/2 adagolókupaknyi clean & green natural parkettatisztítót 5 liter hideg vízbe.
Mártsa be a padlófeltörlő huzatot, csavarja ki, majd nyirkosan törölje fel a padlót.
Részletes információk a 6-8. oldalon

Ápolás (opcionális) és intenzív ápolás egytárcsás gép nélkül
Lerakás után opcionálisan elvégezhető egy ápolási folyamat. Ehhez, mint a nagy
igénybevételnek kitett olajos felületek esetében is, használjon clean & green aqua
olajat: Az olajat hígítatlanul, egymást átfedő sávokban és egyenletesen vigye fel a
padlófeltörlővel a fa szálirányában. Használat kb. 12-havonta ajánlott, vagy ha a
felületen futási nyomok jelennek meg. Részletes információk a 6-8. oldalon

Első és intenzív ápolás egytárcsás géppel
Első és intenzív ápoláshoz naturaLin olajjal és egytárcsás géppel, szakember
kivitelezésében: Vagy: clean & green aqua olajjal történő ápoláshoz kívánság
szerint professzionális első, ill. intenzív ápolás végeztethető szakember
közreműködésével. Részletes információk a 10. oldalon
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HARO SPA PARKETTA ÁPOLÁSA
A FÜRDŐSZOBAI JÓ KÖZÉRZET
ÉRDEKÉBEN

A különleges természetes felület a fürdőszoba számára
HARO Spa a neve mezítláb használt területek speciális parkettájának: öt fafajta (tölgy,
borostyántölgy, acháttölgy, merbau és jatoba) dacol a nedvességgel, mert ezek csak
különösen kis mértékben zsugorodnak és duzzadnak meg.
Ezeket a padlókat profi ragasztja le, és a munkaterületen a speciális Spa Öl natura olajjal
végzi el a végső kezelést a fürdőben a különleges felületvédelem érdekében.
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Ápolás
A Spa Öl natura olajat a 11. oldalon leírtak szerint két lépésben kell felvinni.
Kérjük, ügyeljen a száradási időre.
Részletes információk a 11. oldalon

Alaptisztítás
Öntsön 1/2 adagolókupaknyi clean & green active intenzív tisztítószert 5 liter
hideg vízhez. Mártsa bele a feltörlőbevonatot, csavarja ki és nyirkosan törölje
fel. Részletes információk a 7. oldalon

Rendszeres tisztítás
A szennyeződés mértékétől és terheléstől függően a padlót rendszeresen
tisztítsa nedvesen clean&green parkettatisztítóval.
Részletes információk a 7. oldalon

Intenzív ápolás
A Spa Öl natura olajat a 11. oldalon leírtak szerint két lépésben kell felvinni.
Kérjük, ügyeljen a száradási időre.
Részletes információk a 11. oldalon
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A CELENIO BY HARO
ÁPOLÁSA

A kicsit más fapadló
Fa a leginnovatívabb formájában: a kő és pala felületstruktúráknak köszönhetően a CELENIO
új belsőépítészeti megoldásokat tesz lehetővé. Így a falemezek összekapcsolják a
melegséget és a kényelmet egy luxus megjelenésű extravagáns optikával.
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Alaptisztítás
Öntsön 1/2 adagolókupaknyi clean & green active intenzív tisztítószert 5 liter
hideg vízhez. Mártsa bele a feltörlőbevonatot, csavarja ki és nyirkosan törölje
fel. Részletes információk a 7. oldalon

Rendszeres tisztítás
A szennyeződés mértékétől és terheléstől függően a padlót rendszeresen
tisztítsa nedvesen clean&green parkettatisztítóval. Ehhez öntsön
1/2 adagolókupaknyi clean & green natural parkettatisztítót 5 liter hideg vízhez.
Mártsa bele a feltörlőbevonatot, csavarja ki és nyirkosan törölje fel.
Részletes információk a 7. oldalon
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A HARO LAMINÁLT PADLÓK
ÁPOLÁSA

A legszebb famintázat a parkettaspecialistáktól – erős és könnyen ápolható
Első pillantásra a HARO laminált padlók alig különböztethetők meg a valódi fapadlóktól.
Lerakásuk egyszerű, tartósak és egyáltalán nem érzékenyek. Az allergiás betegek mélyen
lélegezhetnek: a házi poratkáknak és társaiknak itt semmi esélyük sincs.
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Alaptisztítás, rendszeres tisztítás
Öntsön 1/2 adagolókupaknyi clean & green active intenzív tisztítószert 5 liter
hideg vízhez. Mártsa bele a feltörlőbevonatot, csavarja ki és nyirkosan törölje
fel.
Részletes információk a 7. oldalon
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A DISANO BY HARO
ÁPOLÁSA

A lakás egészséges formatervezett padlója
DISANO a neve az innovatív anyagok intelligens kombinációjának. Ez a HARO padló
rendelkezik a vinilpadlók pozitív használati tulajdonságaival, ugyanakkor megfelel az ökológiai és lakásegészségügyi elvárásoknak. A deszkák több mint 2 méteres hossza és
24 centiméteres szélessége különleges formátumot ad a padlónak.
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Alaptisztítás
Öntsön 1/2 adagolókupaknyi clean & green active intenzív tisztítószert 5 liter
hideg vízhez. Mártsa bele a feltörlőbevonatot, csavarja ki és nyirkosan törölje
fel. Részletes információk a 7. oldalon

Rendszeres tisztítás
A szennyeződés mértékétől és terheléstől függően a padlót rendszeresen
tisztítsa nedvesen clean&green parkettatisztítóval. Ehhez öntsön
1/2 adagolókupaknyi
clean & green natural parkettatisztítót 5 liter hideg vízhez.
Mártsa bele a feltörlőbevonatot, csavarja ki és nyirkosan törölje fel.
Részletes információk a 7. oldalon

Tudnivalók épületekben/nagy igénybevételnek kitett területeken
történő ápoláshoz:
Az alaptisztítást a HARO Clean tisztítószerrel, az ápolást és a takarítást a HARO
Care folyadékkal végezze a 9. oldalon leírtak szerint.
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A HARO PARAFAPADLÓK
ÁPOLÁSA

Natúr-matt PERMADUR lezárással – természetesen kényelmes
A természetes, matt parafa lezárású HARO parafapadlókkal egy különösen könnyen
ápolható és strapabíró parafapadlóra tesz szert.
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Alaptisztítás
Öntsön 1/2 adagolókupaknyi clean & green active intenzív tisztítószert 5 liter
hideg vízhez. Mártsa bele a feltörlőbevonatot, csavarja ki és nyirkosan törölje
fel.
Részletes információk a 7. oldalon

Rendszeres tisztítás
A szennyeződés mértékétől és terheléstől függően a padlót rendszeresen
tisztítsa nedvesen clean&green parkettatisztítóval. Ehhez öntsön
1/2 adagolókupaknyi clean & green natural parkettatisztítót 5 liter hideg
vízhez.
Mártsa bele a feltörlőbevonatot, csavarja ki és nyirkosan törölje fel.
Részletes információk a 7. oldalon
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Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
P.O. Box 10 03 53
83003 Rosenheim
Germany
Phone +49 80 31 / 700 0
Fax +49 80 31 / 700 600
E-mail info@hamberger.de
www.haro.com

606 314/06/14 HU A tévedések és technikai változtatások joga fenntartva

HARO Parkett 4000 padlódeszka tölgy Sauvage retro struktúrájú 4V

