ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ
lakkozott felületű parkettához
Szükség esetén a beépítést követően a Hamberger-ház részéről egy clean & green active parkettatisztítóval
végzett alaptisztítás végezhető. Ebben az esetben vegye figyelembe a Nedves tisztítás című szakaszt az
Intenzív ápolás pontban.
Alapápolás:
Tisztítás szárazon:
 Rendszerint elegendő a laminált parketta portörlővel, seprűvel vagy porszívóval történő száraz tisztítása.
A cipőtalpak okozta gumicsíkokat vagy zsírfoltokat a clean & green activs padlótisztítóval gond nélkül el
lehet távolítani.
Tisztítás nedvesen:
 A parketta felületének védelme érdekében szükség van az ápolására. . Az ápolás gyakorisága a
felület igénybevételétől függően történik a hideg felmosóvízben hígított clean & green natural
padlótisztítóval.
 5 liter hideg vízhez ½ adagolókupaknyi clean & green natural tisztítószert kell hozzáadni
Ezután a felületet erősen kicsavart, nyirkos ruhával kell felmosni. A padlófelületet ne tisztítsa túl
sok nedvességgel, vigyázzon, hogy ne álljon víz a felületen. A későbbi polírozás során egy
ápolókendővel kialakíthatja a padlófelület optimális ragyogását.
Intenzív ápolás:

Felfrissítés:
 Az optikai felfrissítéshez és a strapabíróképesség növeléséhez a clean & green aqua shield
padlóápoló használatát ajánljuk.
 A padlót előzőleg alaposan meg kell tisztítani (portalanítás). A tisztításhoz a clean & green active
használatát ajánljuk. A clean & green aqua shield folyadék felhordását hígítás nélkül, felmosó
segítségével kell végrehajtani. Ekkor a felmosó eszközzel a clean & green aqua shield folyadékot
egymást átfedő sávokban, egyenletes mennyiségben kell eloszlatni a padlón. A helyiség
hőmérséklete 18 °C és 22 °C között legyen 45-65%-os relatív páratartalom mellett. Felhasználás:
kb. 30 ml/m², a fafelület beszívóképességétől függően. Kb. 2 óra elteltével ismét járni lehet a
padlón. A clean & green aqua shield használatával a padló fényességi fokának megváltozására
kerülhet sor.
Fontos tudnivalók:
A helyiség klímájára vonatkozó feltételek:
 A padló értékállóságának megőrzése és az Ön jó személyes komfortérzete érdekében a lakás ideális
klímája kb. 30-60 % relatív páratartalmú és kb. 20 ℃ hőmérsékletű legyen.
 Ahhoz, hogy a páratartalom állandó értéken tartható legyen, főként a fűtési időszakban, elektromos
légpárásító használatát ajánljuk. Így elkerülhető a padló túlzott kiszáradása.
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Tisztítás nedvesen:
 A padlófelületek használata miatt, a szennyezettség mértékétől függően fontos a padlófelület
alaptisztításának elvégzése. Ehhez a clean & green active folyadékot kell használni.
 5 liter hideg vízhez ½ adagolókupaknyi clean & green active tisztítószert kell hozzáadni.
Ezután a felületet erősen kicsavart, nyirkos ruhával kell felmosni. A padlófelületet ne tisztítsa túl
sok nedvességgel, vigyázzon, hogy ne álljon víz a felületen. Szükség esetén ismételje meg
az eljárást.

Értékállóság megőrzése:



HARO parkettája értékállóságának megőrzéséhez előnyös, ha a szék- és asztallábak aljára filc alátétet
tesz (kapható a szakkereskedés HARO üzletében), a bejárathoz pedig lábtörlőt helyez (a parkettafelület
nedvességtől, szennyeződéstől és homoktól való védelme érdekében).
A karosszékek és irodaszékek görgőinek meg kell felelniük a DIN 68 1 31 szabványnak, csak burkolt W
típusú (lágy) görgők használhatók. Egy másik jó ötlet a megelőző intézkedésekkel kapcsolatban az
általunk kínált polikarbonát szőnyeg használata. A gőzölős takarítógépek nem alkalmasak a parketta
tisztítására.
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Nem javasoljuk, hogy festékkel kezelt HARO parkettát használjon erősen igénybe vett helyiségekben,
pl. konyhában és üzlethelyiségekben.

