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Karbantartás 

A waxolt felületeink a beépítést követően első ápolást nem igénylő felületek, természetesen abban az 

esetben, ha azt a megfelelő időben végezzük el. A megfelelő időn értendő, hogy a beépítést követően nem 

zajlanak rajta vagy a környezetében egyéb építőipari tevékenységek ( finom pór ) ! A napi takarítás: porszívó, 

majd azt követően enyhén nedves felmosás ajánlott (a nedves takarítást maximum hetente egyszer ajánljuk). 

Ápolás: felhasználástól függően (utcai cipő, házi kedvenc, kertkapcsolat, otthoni vagy közületi) kérje ki a 

véleményünket. Átlagos felhasználás mellett 1-2 évente ajánlott a padló waxos ápolása. 

 

Tisztítás és ápolás  

A svédpadló rendszeres tisztítást és ápolást igényel. 

Sérülés megelőzésének céljából a székek, asztalok, nehéz 

tárgyak alá ragaszon filc vagy gyapjú alátétet, a tűsarkú 

cipő használata benyomódást hagyhat a felületen. 

Tisztításkor használjon porszívót, partvist és alig nedves 

ruhával törölje át. A felületet ne érje bő víz, vagy bármilyen 

maró vegyszer, ha ez mégis előfordul azt minél rövidebb 

idő alatt el kell távolítani. Vannak már kimondottan a 

fapadlók gondozására használható ápolószerek, melyek 

visszaadják a fa eredeti szépségét, fényét. Ügyeljünk arra, 

hogy az átlagos hőmérséklet - 20 C° - és a relatív 

páratartalom - 45-55% - folyamatosan biztosítva legyen, mivel a természetes fából készült termékek 

érzékenyek a relatív páratartalomra. A központi fűtés esetében az összeszáradás és repedés elkerülésének 

érdekében egy párásító, vagy klímaberendezés beállítását javasoljuk.  

Tisztításhoz ajánljuk a Bona Bona Spray mop szett-et, illetve a gyári tisztító és ápolószereket. 

https://fatikparketta.hu/bona_care_spray_mop_szett 

 

https://fatikparketta.hu/bona_care_spray_mop_szett
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BIOFA NACASA univerzális tisztítószer:                                              

Cikkszám: 4010 

Tulajdonságok: 

NACASA természetes univerzális tisztítószer padlók, 

ablakkeretek, ajtók, bútorlapok stb., valamint műanyag, 

csempe, kályhacserép, kő, zománc és fém olajos, viaszos, 

zománcozott és lakkozott felületeinek kíméletes tisztítására. 

Különösen bőrkímélő és biológiailag lebontható. Kémiai 

konzerválószertől, klórtól, ammóniától és foszfortól mentes. 

 

Tartalmi anyagok: 

Víz, anionos és amfoter tenzidek kókuszzsírból < 5 %, citrál, ezüstszulfát, klorofil. 

Alkalmazás: 

A frissen beépített vagy újonnan kezelt padlókat legkorábban csak 4 hét múlva szabad NACASA 4010 

univerzális tisztítószerrel kezelni. 

1/2 kupaknyit az 1 literes palackból, ill. 10 ml-t az 1 literes nedvesítővízből adjon hozzá. Ne adagolja túl, mert 

csíkok/sávok képződhetnek. 

Alapokat általában csak nedvesen kell áttörölni. Ha szükséges, előbb száraz tisztítást végezzen. BIOFA 

termékkel kezelt padló nedves tisztításához jól bevált a nyomószivattyús permetező. Ilyenkor a hígított 

NACASA terméket egyszerűen vigye fel a padlóra, vagy felmosó mop, ill. rongy segítségével törölje fel. Végül 

szárazon törölje át az egészet, hogy a csíkosodást elkerülje. 

Csempét és más nagyon sima felületet nedves tisztítás után szintén töröljön át szárazra. 

Minden más felületet nedvesen töröljön át és hagyja megszáradni. 
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Erősebb szennyeződésnél a NACASA univerzális tisztítószert ruhára vagy szivacsra kenve kezelje le a 

szennyezett részeket. Utána tiszta, langyos vízzel öblítse le. 

 

Tárolás: 

Hűvös, de fagymentes helyen, a palackot jól lezárva kell tárolni. 

Kiszerelés: 1L 

Ártalmatlanítás : 

A terméket lehetőleg maradéktalanul használja fel. Folyékony maradékot és a kiürített göngyöleget a 

helyi/nemzeti rendeletek, előírások szerint kell hulladékként lerakni.    

Csak kiürített és megtisztított palackok kerülhetnek be a Recycling/Újrahasznosító rendszerbe.  

A hulladék-kezelési kód az európai besorolás szerint: 20 01 30 

Biztonsági előírások: 

A terméket gyermektől elzárva kell tartani. Ha az anyag szembe jut, vízzel alaposan ki kell öblíteni. 

Kérésre biztonsági adatlapot küldünk. 

GIS-KÓD: GU 40  
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Naplana ápoló emulzió:  

Cikkszám: 2085 

Tulajdonságok  

Természetes alapanyagokból áll, mint pl. karnaubaviaszból, 

elsősorban lakkozott, viaszolt, olajozott padlók, bútorfelületek 

stb. ápolására szolgál. Véd szennyeződéssel és mechanikus 

dörzsölő hatással szemben. NAPLANA 2085 alkalmas még 

simított bőrhöz és más hasonló felületekhez is. Már rövidebb 

száradási idő után is selyemfényű réteget ad polírozás nélkül. 

A kezelt felületek élénk színűvé válnak, diffúzióképesek maradnak és portaszító tulajdonságúak. NAPLANA 

PLUS ápoló emulzió ráadásul csúszásgátló hatással is rendelkezik. 

Sima kőpadlókon elegendő takarékosan használni. Rendszeres ápolással a padló élettartama jelentősen 

meghosszabbodik. NAPLANA 2085 teljes felszáradása után tovább fényesíthető (gépi polírozással is) a kezelt 

felület. 

Figyelem: Hosszabb időn át alkalmazáskor ügyeljen a helyes adagolásra, mert előnytelen, nehezen 

eltávolítható viaszréteg keletkezhet. 

Tartalmi anyagok  

Víz, karnaubaviasz, emulgáló szer, levendulaolaj (Linalool), bergamott-olaj (limonént tartalmaz). 

NAPLANA PLUS csúszásgátló szer tartalmaz még mikro-finomságú viaszt is. 

 

Feldolgozás  

Újonnan kezelt padlókat legkorábban csak 4 hét múlva szabad NACASA 4010 univerzális tisztítószerrel 

kezelni. Kezelés után a NAPLANA terméket vékonyan és egyenletesen (1 kupak az 1 literes palackból, ill. 20 

ml l literes langyos vízre számítva) nem foszladozó, puha rongy vagy padlófelmosó fej segítségével kell a 

felületre felvinni.  
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A további ápolási intervallumok az alap igénybevételi módjától függenek. Simított bőrön és más hasonló 

alapfelületeken a NAPLANA 2085 koncentráltan és tisztán is használható.  

 

Figyelem! Végezzen előzetes próbát, válasszon tesztfelületet! Kezelés előtt a felületeket előbb tisztítsa meg 

alaposan NAPLANA termékkel. NAPLANA 2085 túladagolásnál és polírozott felületeknél csúszás veszélye áll 

fenn! NAPLANA  2085 és 2086 túladagolását kerülje, mert csíkosodás léphet fel! 

 

A munkaeszközök tisztítása 

Használat után azonnal mossa le (szappanos) vízzel. 

Tárolás : Hűvös, fagymentes helyen, palackokat jól lezárva kell tárolni. 

Kiszerelés: 1L 

Ártalmatlanítás 

A terméket lehetőleg maradéktalanul használja fel. Az edényeket és tartalmukat a helyi/nemzeti előírások 

szerint kell hulladékként lerakni. A szerrel átitatott munkaeszközöket megszáradás után a háztartási 

hulladékhoz hozzá lehet keverni! Újrahasznosítható csomagolás. Csak teljesen kiürítve szabad a szemétgyűjtő 

konténerekbe tenni. 

AVV-hulladékkezelési kód: 20 01 30 

Biztonsági előírások  

Gyermektől elzárva tartandó. Ha a termék szemmel érintkezik, alaposan öblítse ki vízzel, bőrre jutott anyagot 

szappanos vízzel kell lemosni. Feldolgozás közben és száradáshoz gondoskodjon jó szellőzésről. Talajba, 

ivóvízbe vagy csatornába önteni nem szabad.  

Kérésre biztonsági adatlapot küldünk. 

2085, 2086 károsanyag-tartalma max. 1 g/l VOC. 

GIS-KÓD: GE 10 
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