Soulum Factory Padlógyártó Kft
H-8900 Zalaegerszeg, Fészek utca 6.

Karbantartás
Az Uv olajjal kezelt 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 2-3 évente ajánlott a padló 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
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Renner XD4070 SolidWaxMat ápolószer:
Színkód: színtelen
Főbb jellemzői
Olajos gyantákból és viaszokból áll vízemulzióban, kevés
oldószer-tartalommal rendelkezik, és nem tartalmaz olyan
anyagokat, amelyek károsak lehetnek
a felhasználó egészségére és a környezetre. Visszaállítja a padló
színét, elkerülve annak romlását.

Leírás
A SolidWaxMat a fa felületek karbantartási viasza, matt fa padlóburkolatok termékeivel bevonva.
Változat XD 4070 SolidWaxMat matt hatással.
Alkalmazási területek
A SolidWaxMat matt, olaj vagy nullafényű szilárd vízbázisú bevonatokkal kezelt fa padlók rendszeres
karbantartására alkalmas

Időszakos ápolás: Ez függ a padló használatától - igénybevételétől, illetve közület, vagy magánlakás.
Normál igénybevétel mellett évi maximum egyszer javasoljuk. Tisztítsuk a padlót SolidClean-nel a termék
adatlapján leírtak szerint. A viasz felhordása előtt a padlónak száraznak kell lennie. Hígítsuk a SolidMaxMat
viasz vízzel 1:1 arányban, nedvesítsünk meg és csavarjunk ki egy puha törlőruhát, majd töröljük át a kezelni
kívánt felületet. Hagyjuk megszáradni. Nem szükséges leöblíteni vagy száraz ruhával áttörölni. Száradás után
a padló járható.
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Használatból megkopott felület ápolása: Tisztítsuk a padlót SolidClean-nel a termék adatlapján leírtak szerint.
A viasz felhordása előtt a padlónak száraznak kell lennie. Egy felmosó vagy egy puha segítségével hordjuk
föl a hígítatlan SolidWaxMat viaszt. Ügyeljünk az egyenletes felhordásra. Hagyjuk megszáradni. Nem
szükséges leöblíteni vagy száraz ruhával áttörölni. A száradás után várjunk legalább egy órát, ezt követően a
padló járható.

Alkalmazási módszer
Rövid szőrű aplicator mop.
A termék előkészítése: Használatra kész; figyelmesen olvassa el az utasításokat.
A nagy forgalomra vonatkozó követelményeknek való megfelelés a következő szabványok szerint:
∙ Kopásállóság UNI EN 15185 | Vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képesség UNI EN 13442 | Piszokállóság
UNI 9300
Tárolás
A termék 18 hónapon keresztül nem változik, ha eredeti csomagolásában, 23 ° C-on szorosan lezárva tárolja.
Csomagolás újra hasznosítása
A műanyag csomagolást a megfelelő szeméttárolóban vagy újra hasznosítási helyen kell újra hasznosítani (az
önkormányzati szemétszállítás szerint). Kérem ellenőrizze, hogy a csomagolás üres és száraz-e, a lehető
legkisebb termékmennyiséggel.
Forgalmazza: Renner Magyarország Kft
1068 Budapest, Dózsa György út 86/B. +36 30 584-0330
www.rennermagyarorszag.hu
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