


A közelmúltban egyre növekvő számú iskola, kórház és iroda vezető határozott úgy, hogy beépíttet egy olyan

sima felületű padlóburkolatot mint aMarmoleum és az Artoleum. Egy logikus választás, hiszen ezeknek

a burkolatoknak a tulajdonságai olyanok, amelyek ideálissá teszik alkalmazásukat intenzíven

kihasznált helységekben ahol a mutatós belső légkör is igen fontos.

Egyfajta módon, a padlóburkolat vásárlása

- különösen a nem lakossági felhasználási

területeken - a jövőbe való befektetést

jelenti, mivel egy magas minőségű padló-

burkolat megtartja esztétikumát és ellenálló-

ságát a teljes életciklusán keresztül.

Ugyanakkor, a padlóburkolatnak arányoson

árazottnak kell lennie ésa karbantartási költ-

ségek sem lehetnek magasak.

AMarmoleum és az Artoleum tisztántartási, és

karbantartási költsége igen alacsony szinten

tartható. Az ebben a kiadványban található

információ segíteni fog önnek kiválasztani

a leggazdaságosabb és leghatékonyabb

padlókarbantartási rendszert az ön

Marmoleum és Artoleum padlóihoz.



AMarmoleum és az Anoleum egyszerűen és hatékonyan karbantartható. A tisztítás és

karbantartás néhány egyszerű műv. ettel megoldható. Az alapja ennek a teljesítménynek

a magasan minősített gyári ETCbevonat tulajdonságaiban található.

Védelmező ETCbevonat

AMarmoleum és az Artoleum erős ETCbevonata adja a tökéletes alapját

a hatékony és könnyű padlókarbantartásnak. A bevonat védő és simító

alapbevonatból és az erre kerülő erős, strapabíró felsőrétegből áll.

Egyszerű takarítás

Portörlés és szennyeződés eltávolítás elég a napi tisztántartáshoz. Emiatt

a takarítás egy könnyen végrehajtható feladat és apadlóhasználatban

sem jelent akadályt.

Egyszerű karbantartás

Az ETCbevonat mindennapi karbantartása egyszerű és hatékony. Csak

egy karbantartási termékre van szükség, hogya Marmoleum és Artoleum

padlón az ETCbevonat nagyon hosszú ideig tökéletes állapotban maradjon.

Egyszerű felfrissítés

Igen erős igénybevétel esetén intenzívebb tisztításra és karbantartásra

lehet szükség. A felfrissítés helyreállítja a felső réteget és visszahozza az

tot az eredeti optimális állapotába.
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Alapműveletek
Burkelat fektetése után

- ~isztítás Tisztítóval (Cleaner) és felmosóval

- Koszos víz felszedése felmosóval vagy vlzfelszedő géppel

- Öblítés tiszta vízzel és nedves felmosóval

- Hagyjwk a padlót felszáradni

- Száraz tisztítás egytárcsás géppel és tisztító kerenggal

- Teljes felületi permetezés Permettel (Spray), egytárcsás

géppel és tisztító koronggal

Száraz portör ' hez és permetezős tisztításhoz csak igen

kevés vízre van szük ' ,így a szennyvízképződés sem

számottevő. Az egyszerű ti títási és karbantartási műveletek

az elvégzendő munkát csökken' s és a végrehajtásuk is

könnyű.

I

Tisztítás

. Tisztítás portörlővel és p0rtörlő kendővel

. Folteltávolftás Tisztítóval (Cleaner) és (nedves)

felmosóval

I

Karbantartás

- Permetezős tisztítás egytárcsás géppel és tisztító

koronggal, Permet (Spray) használata igény szerint

!Frissítésjújrafényezés

- Súrolás Tlsztítöval (Cleaner), egytárcsás géppel és

súroló koronggal

- Koszos víz felszedése felmosóval vagy vízfelszedő

géppel

- Öblítés tiszta vízzel és nedves felmosóval

- Hagyjuk a padlót teljesen felszáradni

- Száraz tisztítás egytáresás géppel és tlsztíté koronggal

- Teljes permetezés Permettel (Spray), egytárcsás géppel

és tisztító koronggal

Tanács: fgytárcsás gépnek a 150 től300 percenkénti

fordulat a legmegfelelőbb a Permetezős Módszerhez;

300 tólsoo percenkénti fordulat a legmegfelelőbb a felületi

fényezés helyreállításához és az optimális fényeléréséhez.
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A Monel Módszer előnyei

A Monel Módszer védi a burkolati felszínt a kézileg felvitt Monel film réteggel. Eza filmréteg

magábaszívja a nedves szennyeződéseket, melyek eltávolíthatóak a legközelebbi tisztítási

művelettel. A rendszeres és következetes alkalmazása a Monel Módszernek elősegíti az eredeti

selyem fény fennmaradását. Ez hozzájárul a burkolat természetes megjelenéséhez és még az

aljzati egyenetlenségek is kevésbe tűnnek ki. Az egyszerű tisztítási és karbantartási módszer

a munkaigényt minimumra csökkenti és könnyen kivitelezhető.

Alapműveletek

kiszerelés 10 1.

Monel
MARMOLEUM', I\oor UI. ~y>t~

kiszerelés 10 1.

Cleaner
MARMOLEUY' lIoo<a..,~",I_

A burkolat fektetése után

- Tisztítás Tisztítóval (Cleaner) és felmosóval

- Koszos víz felszedése felmosóval vagy vízfelszedő géppel

- Öblítés tiszta vízzel és felmosóval

- Monel film réteg felvitele Moneles oldattal és felmosóval

- Hagyjuk a padlót teljesen felszáradni

Tisztítás

- Tisztítás portörlővel és portörlő kendővel

- Folteltávolítás Tisztítóval (Cleaner) és (nedves) felmosóval

Karbantartás

- Tisztítás portörlővel és portörlő kendővel

- Tisztítás Tisztítóval (Cleaner) és felmosóval

- Monel film réteg felvitele Moneles oldattal és felmosóval

- Hagyjuk a padlót teljesen felszáradni

Frissítés/ újrafényezés

- Súroljuk fel a padlót Tisztítóval (Cleaner) és súroló kefével

- Koszos víz felszedése felmosóval vagy vízfelszedő géppel

- Öblítés tiszta vízzel és felmosóval

- Monel film réteg felvitele Moneles oldattal és felmosóval

- Hagyjuk a padlót teljesen felszáradni

•

!

oldati arányban használjuk.

Tipp: Ha szükséges, a Monel helyettesítheti a Tisztítót (Cleoner), ha megfelelő



Felszedé
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módszerek
Eza grafikon a padlókarbantartási módszerek viszonylagos összeve ését mutatja.

I
Igen feltűnő, hogya Permetezős Módszer alkalmazása költségkímélő. A Monel

és újrafelvitel

Módszer rendkívül jó alternatívája a kétszeres felmosásnak.

Az egyik igen fontos előnye az ETCbevonatnak, ho igényesetén felújítható, mint

például durva sérülés esetén. AMarmoleum padlókarba artási rendszer két terméket

kínál az ETCbevonat felújításához: Top Remover (Felsőréteg les dó') kifejezetten a

sérült ETCbevonat felső rétegének leszedésére lett kifejlesztve. Nem ' os, nem sárgul

és biztonságos mind az emberekre és a linóleumra is. Polymer (Polimer) a tö 'letes

helyreállító termék, mely visszahozza az ETC bevonatot az optimális és ~ minőse "

állapotába. A helyreállítás után a bevonat tisztítható és karbanta~ mint azelőtt.

~műveletekkiszerelés tol.

kiszerelés tol.

Felszedés

- Vigyünk fel megfelelő mennyiségű Top Remover oldatot

- Hagyjuk a burkolaton 10 percig

- Súroljuk fel kézi súrolókefével vagy egytárcsás géppel és

súroló tárcsával

- Koszos víz felszedése felmosóval vagy vízfelszívó géppel

- Öblítés tiszta vízzel és nedves felmosóval

- Hagyjuk a padlót felszáradni

Újrafelvitel

- Vigyünk fel megfelelő mennyiségű Polymer-t a felviteli eszközzel

- Hagyjuk teljesen felszáradni a padlót

- Alkalmazzuk a szokásos karbantartási műveleteket


