ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ
DISANO Designboden padlóhoz nagy igénybevételnek kitett
területekre
Szükség esetén a lerakás után végezzen alaptisztítást HARO Clean ápolószerrel. Ebben az esetben
vegye figyelembe a Nedves tisztítás című szakaszt az Intenzív ápolás pontban.
Első ápolás



A padló lerakása után javasoljuk ápolás elvégzését a HARO Care ápolószer alkalmazásával. A HARO
Care parkettaápolót használat előtt jól fel kell rázni, és hígítatlanul egy megfelelő vödörbe kell
önteni. Ezután a HARO Care parkettaápolót felhordóeszközzel vigye fel és egyenletesen, kissé
egymást átfedő sávokban el kell oszlatni a padlón. A felhordást mindig szálirányban kell végezni.
Kb. 2 óra elteltével ismét járni lehet a padlón.
Optimális feldolgozási feltételek: 18-22 °C szobahőmérséklet, rel. páratartalom 45 % - 65 %.
Szükséges mennyiség: kb. 20-25 ml
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Nedves tisztítás:




A padlók nedves tisztításához a szennyezettségi foktól és a terheléstől függően ajánljuk a HARO
Care padlóápolóval történő rendszeres tisztítást.
Adjon kb. 150 ml HARO Care ápolószert 5 liter hideg vízhez, a felmosót áztassa be a
tisztítófolyadékba, alaposan csavarja ki, majd a nyirkos felmosóval törölje fel a
padlófelületet. Ügyeljen, hogy a padló felületén ne álljon a víz.

Nedves tisztítás:



A padlófelületek nagyfokú feltűnősége miatt, a szennyezettség mértékétől függően fontos a
padlófelület alaptisztításának elvégzése. Ehhez a HARO Clean ápolószert kell használni.



A szennyezettség mértékétől függően adjon 500-2000 ml HARO Clean ápolószert 5 liter hideg vízhez. A
tisztítóoldatot lapos feltörlő eszközzel vigye fel a padlóra, hagyja 5-10 percig hatni, majd friss
vízzel törölje át újra. Szükség esetén ismételje meg az eljárást. Minden alaptisztítás után HARO
Care ápolószerrel történő ápolás szükséges. A munkaeszközt használat után hideg vízzel alaposan
tisztítsa meg.

A helyiség klímájára vonatkozó feltételek:
ő



℃ hőmérsékletű legyen



Ahhoz, hogy a páratartalom állandó értéken tartható legyen, főként a fűtési időszakban,
elektromos légpárásító használatát ajánljuk.

ő


DISANO Designboden padlója értékállóságának megőrzéséhez előnyös, ha a szék- és asztallábak
aljára filc vagy teflon alátétet tesz (kapható a szakkereskedő HARO-üzletében), a bejárathoz
pedig tegyen lábtörlőt (a nedvességtől, szennyeződéstől és homoktól való védelem 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. Gőzölő tisztítóberendezések nem
használhatók.



