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Ápolási útmutató olajjal
impregnált, fa-és parafapadlókhoz
a DIN 18356 és a DIN 18367 szabványok szerint.
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Érvényes minden gyárilag és saját kezűleg olajjal impregnált fa-és parafapadlókra, különösen a következő
termékekkel:
euku olaj 1 FS
euku olaj 2 Plus FS
euku színvédő olaj FS
Lakkozott padlókra és rétegképző olajokkal kezelt felületekre az „Ápolási útmutató lakkozott / több olajréteggel
ellátott fa-és parafapadlókhoz“ vonatkozik.

Rendszeres tisztítás
A durva szennyeződés és a homok olyan, mint a csiszolópapír, és kefével, MOP-pal vagy porszívóval kell
eltávolítani. A finom szennyeződéseket, port rendszeresen nedves kendővel töröljük fel. Ennek során adjunk a
vízhez euku ápoló emulziót (0,1-0,2 l 10l meleg vízhez). Eközben a padlófelületbe ápoló anyagok kerülnek.

Elsődleges tisztítás
Akkor van szükség kézi vagy gépi tisztításra, ha az ápolószer túl vastagon történő felvitelétől nem esztétikus
rétegek képződtek, és az előzőekben említett rendszeres ápoló tisztítással nem lehet ezeket eltávolítani. Az
alapos tisztítást az utánolajozás előtt is el kell végezni.
A padlót az euku ápoló emulzióval 1:10 arányban vízzel hígítva kell feltörölni és hagyni beivódni, és zöld PAD-del
vagy megfelelő polírozó (kefélő) gép segítségével a felpuhult ápolóréteget lesúrolni. Ezt követően tiszta vízzel fel
kell törölni a felületet és hagyni megszáradni. A padlófelületet vízterhelésének csökkentése érdekében
szakaszokban kell dolgozni. Alapos tisztítás után a padlófelület impregnálását utánolajozással fel kell frissíteni.

Utánolajozás/felfrissítés
Alapos tisztítás után mindenképpen le kell kenni a felületet olajjal. Ha a használattól vagy tisztítástól kilúgozódik
a padlófelület, és látható a használatból származó kopás, akkor utánolajozás szükséges.
Ehhez állagmegóvó tisztítást/-ápolást kell végezni. A fa szívóképességétől függően száradás után euku Care Oil
ápolóolajat vagy euku Refresher felületfrissítőt (olaj-viasz-kombinációja) ajánlott felvinni a felületre és azt rövid
hatóidő után maradványmentesen lepolírozni. Egytárcsás csiszológép használatát ajánljuk. Alternatív módon el
lehet végezni az utánolajozást a már korábban felhasznált impregnáló olajjal is, különösen színezett padlók
esetében.
Azt javasoljuk, hogy az utánolajozással/padlófrissítéssel kapcsolatban keressen fel egy szakszervizt. A
szakszervizben megtalálható az ajánlott egytárcsás csiszológép és a szakemberek a szükséges tapasztalattal
fogják a padlót felfrissíteni.
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Általános tudnivalók:
Az igénybevételnek köszönhetően a padlófelület természetes kopásnak van kitéve. Az állagmegóvás érdekében a padlófelületet
nem csak tisztítani, hanem ápolni is kell. A tisztítással olyan részecskéket lehet eltávolítani, melyek károsítják a padlófelületet
(pl. szennyeződés, homok, kopás). Az ápolással olyan védőréteget viszünk fel, mely a lehető legjobban védi a fát a vízzel,
szennyeződéssel és kopással szemben. Éppen ezért csak abban az esetben garantált a fa-és parafapadló minősége és állaga, ha
a felhasználó követi az Ápolási útmutatót, hiszen azt az Ön padlójának igényeihez mérten állították össze. Ahhoz, hogy sokáig
élvezhesse fapadlóját, kérjük, vegye figyelembe az említett Ápolási útmutatót. Jelen tisztítási és ápolási útmutató átadásával a
padlóburkoló szakember a DIN 18356 parkettaletételről szóló szabványnak tesz eleget.
Impregnálással, illetve lakkozással megfelelő védelmet nyújtunk a fának. Ezáltal rendkívül ellenálló lesz a vízbehatással szemben.
Lakkozást nem lehet olyan szakszerűen kivitelezni, mint ami ipari körülmények között készült. Ez azt jelentheti, hogy kisebb
hibák (pl. polírozás nyomok) előfordulhatnak. Az impregnálás/lakkozás tartósságát ez nem befolyásolja.
A fa nedvességtartalma folyamatosan változik a beltéri levegő nedvességtartalmától függően, mely felpúposodáshoz és
zsugorodáshoz vezethet. Erre azt mondják, „dolgozik benne az anyag”. Télen, a fűtött belső terekben jelentősen csökken a
levegő nedvességtartalma. Természetes folyamatként a fa vizet ad le, melynek a fúgaképződés az eredménye a fapadlóban. A
levegő nedvesítésével meg lehet akadályozni ezt a hatást. Nyáron magas a levegő páratartalma, a képződött fúgák ismét
összezárnak. A jó beltéri klíma elősegíti az egyén jó testi közérzetét. Az elérendő ideális beltéri hőmérséklet 50%-os relatív
páratartalomnál kb. 20°C. A fa légzését a több réteg felvitele lassítja.
A bútorok és egyéb berendezési tárgyak elrendezésére ügyelni kell. Az asztal-és széklábak aljára bútorcsúsztatót kell felszerelnierre a célra az optimálisan védő „Scratch-no-more” rendszert ajánljuk. Az asztal-és bútorcsúsztatót rendszeresen tisztítani kell.
Görgős székek esetében EN12529 szerinti finom görgőket szabad csak használni vagy megfelelő alátétet kell a szék alá helyezni.
Lakkozott padlófelületen csúszásgátló szőnyeg alátétet ajánlatos használni. A nedvességet magába szívó burkolatok
károsíthatják a padlófelületet, ha nagyobb vízbehatás éri, mivel nem tud lélegezni.
Szennyfogó szőnyegek elhelyezésével csökkenteni lehet a szennyeződések behordását. A nagyobb vízbehatás, például
bejáratoknál, kerülendő. A fa padlófelületeket óvni kell a túl sok víztől.
Olyan színes termékek (mint pl. hajfesték, sebfertőtlenítő szer) valamint padlóvédők (pl. gumiból) a felület visszafordíthatatlan
elszíneződését okozhatják. Ebből következően kerülni kell az érintkezést ezekkel a termékekkel.
Gyárilag lakkozott készparketta (UV-lakkozás, UV-olajozás, oxidatív olajokkal kezelt) letételekor ajánlott kipróbálni a
Parkett&Kork Glanz termék impregnáló hatását és tartósságát. A készparkettának vagy gyárilag készült élimpregnálással kell
rendelkeznie vagy letétel után impregnálni kell a fúgákat, mely megvédi a parkettát a víz behatolásától.
Amennyiben gyárilag előimpregnált készparkettán (oxidatív olajokkal impregnálva) alkalmazzuk a fenti szereket, abban az
esetben letétel után a parkettát a fúgákon keresztül után kell olajozni, például prémium ápolóolajjal. Kérjük, vegye figyelembe,
hogy az olajjal impregnált padló végleges felületi képe a használattal, a tisztítással és az ápolással alakul ki.
Kérjük, vegye figyelembe a megnevezett termékek Termékinformációs adatlapjait!

A termékekkel foglalkozó szakszerviz szívesen nyújt segítséget az
eukula ápolószerek használatával kapcsolatban:

A tudnivalókat és információinkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze és megfelelnek a technika legújabb állásának. Ebből következően,

az anyagokkal kapcsolatban adott felhasználási javaslatok és utasítások betartása mellett nem keletkezhetnek károk. Azonban
termékeink felhasználását nem áll módunkban ellenőrizni, ez az Ön felelőssége, azaz Ön nem mentesül az általunk szállított
termékek adott célra történő felhasználásának ellenőrzési kötelezettsége alól. Ebből következően az általunk nyújtott
útmutatás nem kötelező érvényű, melyet nem lehet - harmadik fél esetleges oltalmi jogainak tekintetében sem - velük szemben
érvényesíteni. A vonatkozó előírásokat, irányelveket és szabványokat valamint a technika elfogadott szabályait be kell tartani.
Jelen termékinformáció kiadásával az előző változatok érvényüket vesztik.
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