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Karbantartás 

Az Oxidatív olajjal kezelt felületeinknek javasoljuk az elsőápolását, amit még a kivitelezést végző szakemberre 

bízzunk rá. A napi takarítás: porszívó, majd azt követően enyhén nedves felmosás ajánlott (a nedves takarítást 

maximum hetente egyszer ajánljuk). 

Ápolási javaslat: felhasználástól függően (utcai cipő, házi kedvenc, kertkapcsolat, otthoni vagy közületi) kérje 

ki a véleményünket. Átlagos felhasználás mellett 1- évente ajánlott a padló ápolóolajozása.  

 

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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BIOFA ápoló olaj:  

Színtelen cikkszám: 2076 

Fehér, cikkszáma: 20761 

Tulajdonságok: 

BIOFA ápoló olaj természetes olaj-gyanta-keverék és 

ápolószerként olajozott padlófelületekhez használható. 

Alapozásra és karbantartó ápolásra is alkalmas, ha 

apadlófelületen tisztítás után tompa, matt és vékony hatást 

akar elérni. 

Kellő időben és rendszeresen használva a terméket a kezelt felület élettartama meghosszabbodik. 

 

Tartalmi anyagok  

Aromás vegyületektől mentes benzin, lenolaj, kolofóniumgyanta-oldat, ricinusolaj-kolofóniumgyanta-

keverék, mattító adalék, titándioxid, mikro-finomságú viasz, duzzadó agyag, hidrofób hatású szer, 

nedvesítőszer, kobalt-polimer szárító adalék, kalcium- és mangán-szárító adalék, antioxidáns. 

 

Munkafolyamat lépései: 

1. Előkezelés 

A padlófelületet előbb szárazon seprűvel, mop felmosófejjel vagy porszívóval alaposan tisztítsa meg. Utána 

BIOFA NACASA 4010 univerzális szerrel nedves tisztítás következik, majd hagyja teljesen megszáradni. 

Erősebb szennyeződésnél BIOFA 2090 alaptisztítót is használjon. Tartsa be a BIOFA tisztító- és ápolószer 

használati utasításait. 
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2. Feldolgozás 

Jól keverje fel. Kevés ápoló olajat vigyen rá a padlóra és rövidszálú mop-felmosófejjel vagy más hasonlóval 

oszlassa szét egyenletesen az anyagot. Rövidebb beszívódási idő után (max. 5-10 perc) fehér polírozó betéttel 

polírozza a felületet. Kisebb felületeknél új rövid szálú mop felmosófejjel vagy megfelelő ruhával is végezhet 

kézi polírozást. 

 

Nagyobb felületeknél ajánlatos forgókorongos gépet fehér polírozó betéttel használni. Rétegképző BIOFA-

olajoknál (2044, 2055) vigyen rá a padlóra kevés ápoló olajat és rövid szálú mop-fejjel vékony és egyenletes 

réteget hozzon létre. Utána azonnal végezze el az előbb leírt polírozási műveletet. 

Figyelem! A különböző töltetű edények tartalmát feldolgozás előtt jól keverje össze! Végezzen előzetes 

próbát! Feldolgozásnál és száradáshoz gondoskodjon optimális frisslevegő-keringésről. 16°C alatti 

hőmérsékleten ne dolgozzon a termékkel! 

 

3. A munkaeszközök tisztítása: 

Használat után azonnal mossa le ezeket BIOFA 0500 hígítóval. 

Száradás: 

A száradási idő kb. 12-16 óra. Következő napon a padló mérsékelten terhelhető (20°C / 50-55 % rel. 

páratartalom). A használatba vétel első napjaiban nedvesen súrolni nem szabad. 

Felhasználás/kiadósság feladatonként : 

16-20 ml/m² ill. 50-60 m²/l. 

Tárolás: 

Hűvös, száraz helyen és jól lezárt edényekben kell tárolni. Felül bőrösödés előfordulhat. Ezt a hártyaréteget 

használat előtt távolítsa el. Esetleg érdemes az olajat átszűrni. A maradékot öntse át kisebb edénybe és 

légmentesen zárja le. 

Kiszerelés: 1 L 
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Ártalmatlanítás: 

Folyékony maradékot és az attól megtisztított edényeket a használt festék/lakk feliratú gyűjtőkonténerekbe 

lehet lerakni, illetve a helyi/nemzeti előírásokat betartva tudja hulladékként kezelni/lerakni. Kisebb maradékot 

és szerrel átitatódott munkaeszközöket kiszárítás után a háztartási szeméthez is hozzá lehet adni. 

Csak teljesen kiűrített és tisztított edények vihetők be Recycling/Újrahasznosító rendszerbe.  

AVV-hulladékkezelési kód európai besorolás szerint: 08 01 11* 

 

Biztonsági előírások: 

Termékkel átitatott munkaeszközöket és ruhákat légmentesen lezárt fémdobozban kell őrizni, vagy nem 

gyúlékony felületű földre leterítve kiszáradni kell hagyni –(öngyulladás veszélye!) Önmagában a termék 

öngyulladásra nem hajlamos. Nem szabad hagyni, hogy gyermek kezébe jusson. Rossz közérzet esetén 

MÉREG-INFORMÁCIÓS KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz kell fordulni, orvosi tanácskérés fontos, a termék 

csomagolását vagy feliratozását is be kell mutatni. Kerülje el, hogy az anyag a szemébe vagy bőrére, illetve 

ruhájára jusson. BŐRREL ÉRINTKEZÉS ESETÉN: bő szappanos vízzel kell lemosni. Feldolgozás és száradás alatt 

gondoskodjon megfelelő szellőzésről. Ha szórással viszi fel a terméket, gondoskodjon megfelelő elszívó 

berendezésről és légzőkészülékről. Felmelegedés vagy permetezés esetén könnyen képződhet robbanóképes 

gőz-levegő keverék! Ügyeljen bőrének megfelelő védelméről. Csiszolási munkáknál finom por ellen védő 

maszkot viseljen! Nem szabad a szer maradékát víz- vagy csatornahálózatba önteni. Egy bizonyos, típusra 

jellemző szag a természetes alapanyagok miatt előfordulhat!  

Kérésre biztonsági adatlapot tudunk küldeni! 

 

VOC-felirat Decopaint és ChemVOC-FarbV irányelv szerint: 

EU-határérték (kategória A/f): 700 g/l (2010) 

2076, 20761 károsanyag-tartalma: max. 450 g/l VOC. 

 

GIS-KÓD: Ö 60+ 
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