
Karbantartási javaslat 
 Nedves állapotban minden kemény padló csúszóssá válik. Takarításkor különös gonddal

járjon el, és ügyeljen rá, hogy a padló használatbavétel előtt teljesen megszáradjon.

 Nedves időjárás esetén a víz behordásának elkerülésére szükséges lehet egy további lábtörlő kihelyezése.

 Használjon két lépésnyi szélességű lábtörlőt, hogy a föld és egyéb anyagok karcoló

hatásától a padlót megóvja. A lábtörlőt a hatásosság érdekében rendszeresen tisztítani kell.

 A megcsúszás és a foltosodás elkerülése érdekében a kiömlött anyagokat azonnal mossa fel.

 Kerülje az aeroszolos és a szilikon alapú termékek használatát, mert ezek a padlót csúszóssá tehetik.

 Javasolt a Designflooring tisztítószerek használata, mert más termékek a rugalmas

padlófelületet károsító összetevőket tartalmazhatnak.

 A padlón csúsztatott vagy áthúzott bútorok és egyéb tárgyak karcolódásokat idézhetnek

elő. A nehéz bútorok és készülékek okozta karcolódás megelőzésére a terheket

görgőkkel mozgassa.

 A vinyl padlófelületeken a gumi maradandó nyomot hagyhat hátra. Kerülje a gumialjú

szőnyegek, gumírozott bútorlábak és gumikerekű görgők használatát.

 Legyen elővigyázatos, mert egyes porszívók vinyl padlón nem használhatók. Nem lehetnek a

porszívón éles szélek, sem olyan szerkezeti elemek, amelyekben megülhetnek a

homokszemcsék, mert ezek karcolásokat okozhatnak.

 Ha mégis karcolások jelennének meg, fontos meghatározni és megszüntetni a probléma okát. A

karcolódások kozmetikailag javíthatók a 2. és a 3. számú Designflooring Remove és

Designflooring Commercial Refresh termék alkalmazásával.

 Véletlen sérülések előfordulhatnak, és bár a Designflooring Remove és a Refresh a padló

küllemén javíthat, érdemes lehet a sérült lapot vagy deszkát kicserélni.
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A Designflooring padlók rendkívül ellenállók, de minden más padlóhoz hasonlóan törődést 

igényelnek, és a homokszemcsék vagy egyéb éles tárgyak karcolódásokat okozhatnak 

rajtuk. Ugyanakkor Designflooring padlóját többféle módon is védheti a sérülések ellen. 

Javasoljuk, hogy tartsa be a Tisztítási és karbantartási útmutatót, és olvassa el a 

Karbantartási javaslatot, ahol hasznos padlóápolási ötletek és tippek találhatók. 

A takarítás egész ideje alatt legyenek kihelyezve az érintett területen a „Csúszásveszély” táblák. 

Designflooring Clean 

5 liter, 1250 m2 

Designflooring Remove 

5 liter, 

250 m2 

Designflooring Refresh 

5 liter, 

90 m2 

Frissítse fel padlóját 

A nagy forgalom hatására idővel a Designflooring padló elhasználódhat. A 

padló helyreállítására javasoljuk a Designflooring Remove és a 

Designflooring Commercial Refresh használatát. 

A Designflooring Remove használata előtt 

 
Távolítson el minden mozgatható tárgyat a padlóról 

Ha van kihelyezve lábtörlő vagy rongy, akkor porszívózza ki, illetve tisztítsa ki, 

majd tegye félre 

Partvissal vagy nyeles portörlővel távolítsa el a padlóról a le nem tapadt port és 

A Designflooring Remove 

alkalmazása 

felmosó géppel 

A Designflooring Remove 

alkalmazása 

nyeles felmosóval 

Végezze el a Designflooring 

Remove 

bekeverését a címkén feltüntetett 

utasítások szerint, majd töltse a 

folyadékot a felmosó gép tartályába. 

Haladjon át a padlón a felmosó 

gépre szerelt piros felmosó lappal. 

A padló szélein és a nehezen 

elérhető 

helyeken használja az applikátor 

végére felhelyezett fehér felmosó 

lapot. 

Végezze el a Designflooring 

Remove bekeverését a címkén 

feltüntetett utasítások szerint. 

A nyeles felmosóval vigye fel a padlóra a 

tisztítóoldatot úgy, hogy egyszerre 

legfeljebb 5×5 méteren dolgozzon. 

Hagyja a padlón az oldatot mintegy 10 

percen keresztül, de ne hagyja 

megszáradni. 

Mossa fel a padlót az applikátor végére 

felhelyezett fehér felmosó lappal. 

A Designflooring Remove eltávolítása 

 
Távolítsa el a maradék anyagot nedves porszívóval vagy nyeles felmosóval, majd öblítse a 

padlót tiszta vízzel. 

A padló száradása után ellenőrizze, hogy sikerült-e az összes anyagot eltávolítani. 

Az eszközöket használat után hideg csapvízzel le kell mosni, majd olyan biztonságos helyre 

A Designflooring Commercial Refresh alkalmazása 

A Designflooring Commercial Refresh használatakor lehetőleg kerülni kell az erős napsütést és a huzatot, 

továbbá a munka megkezdése előtt ki kell kapcsolni minden esetleges padlófűtést. 

 
Vigye fel vékony és egyenletes rétegben, egymást átfedő sávokban a hígítatlan 

Designflooring Commercial Refresh folyadékot egy szöszmentes nyeles felmosóval. 

Lehetőleg párhuzamosan haladjon az elsődleges fényforrással, például ablakkal. 

Hagyja a padlót megszáradni, kb. 30 percig. 

Vigye fel a Designflooring Commercial Refresh második rétegét, de ellenkező irányba 

haladjon, mint az első rétegnél. 

A padló szárítása legalább hat órán át tartson, de legjobb, ha egész éjjel szárad. 

Mossa ki alaposan a nyeles felmosót hideg csapvízzel. 

A padló karbantartása 

A padló karbantartását rendszeresen el kell végezni, bár a szükséges gyakoriság a padlót 

terhelő forgalom mértékétől, valamint a környezetből a padlóra kerülő por és 

szennyeződés mennyiségétől függ. 

 
Partvissal vagy nyeles portörlővel távolítsa el a padlóról a le nem tapadt port és szennyeződést. 

 

 

 

 

Végezze el a címkén feltüntetett utasítások szerint a Designflooring Clean hígítását. 

 

 

 

 

Egy tiszta nyeles felmosóval vigye fel bőségesen a tisztítóoldatot a teljes padlófelületre, 

majd egy enyhén (alig) nedves nyeles felmosóval itassa fel a tisztítóoldatot, és hagyja 

megszáradni. 

 

 

 
 

Mossa ki alaposan a nyeles felmosót hideg csapvízzel. 

 

 

 
 

A Designflooring Clean nagy felületek tisztítása vagy makacs szennyeződés esetén automatikus 

tisztítógépekkel, például felmosó géppel is alkalmazható. 


