A Forbo Flooring Systems a Forbo
Csoport része - a padlók, ragasztók és
mozgó rendszerek piacvezetője – mely
mind az ipari, mind a lakossági piacon
padlóburkolati termékek széles kollekcióit kínálja. A funkciót, színt és dizájnt
kombináló kiváló minőségű linóleum,
vinil, textil, flokkolt és szennyfogó
termékek bármilyen környezetben teljes
padlózati megoldást garantálnak.
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Magyarország
Forbo Flooring B.V. Magyarországi
Kereskedelmi Képviselete
1142 Budapest,
Erzsébet királyné útja 125.
Telefon: +36-1-785-8073
Fax: +36-1-789-0636
info.hungary@forbo.com
www.forbo-flooring.hu

Padlóburkolat a mindennapokban
Marmoleum & Topshield2
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Padlóburkolat a
mindennapokban

Az új Marmoleum & Topshield2
Ellenállás a mindennapi használattal szemben

A padlóburkolat mindennapi használata magában foglalja a rendeltetésszerű és
nem megfelelő használatot, melyek ráadásul nincsenek is összhangban az előírt tisztítási és karbantartási renddel, sőt a legtöbbször ezekre nem is a megfelelő időben
kerül sor. A padlózatnak állnia kell a mindennapi használatot, az időjárás hatásait, az
épületbe került szennyeződéseket, a balesetek által okozott karcolásokat és foltokat,
valamint az idő múlását. Bár egyelten padló sem marad új, mégis meg kell tartania a
minőségét. A Marmoleum már többször bizonyította hosszú távú időtállóságát.

A Forbo Marmoleum bizonyítottan megfelel a nagy forgalmú iskolák, egészségügyi- és közintézmények illetve
irodák által támasztott követelményeknek, amelyek nagyfokú higiéniát, a kopásállóságot és az egyszerű tisztíthatóságot és karbantarthatóságot jelentik. Az épületbe kerülő szennyeződések, a kifolyt fertőtlenítőszerek, valamint
az az elvárás, hogy a tisztítás és karbantartás gazdaságos legyen, az eddigieknél is jobban megkövetelik egy
padló tartósságát és ellenállóságát.
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2005-ben a Forbo bemutatta a kimondottan a Marmoleum számára kifejlesztett egyedülálló Topshield bevonatot.
A nemrégiben bevezetett Topshield2 további új dimenziókat biztosít a Marmoleum használatában.
A Topshield2-t úgy alakították ki, hogy ennek köszönhetően a Marmoleum még inkább megfeleljen a mindennapi követelményeknek, még inkább ellenálljon a szennyeződésnek és a kopásnak, kevésbé karcolódjon és foltosodjon, valamint hosszú távon megtartsa e tulajdonságait.
A Topshield2 hosszú ideig tartó intenzív kutatás és gyakorlati teszt eredménye. A kopás jeleit mutató és a szen�nyeződést a karcolásokban összegyűjtő PUR bevonattal ellentétben, a Topshield2 bevonatú Marmoleum bármikor frissíthető, újszerűvé tehető, melynek eredménye a világ talán legjobb rugalmas padlózata.
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Tudatos szembenézés
a mindennapi kihívásokkal

A Topshield2 bevonatú Marmoleum valamennyi
egészségügyi intézmény számára ideális:

A modern egészségügyi intézményekben a padlóburkolat
feladata a higiénikus és tiszta környezet elősegítése. A napi
takarítás legyen egyszerű és hatékony. A vegyszerek és
fertőtlenítőszerek nem hagyhatnak nyomokat, vagy ha mégis,
azok könnyen eltávolíthatóak legyenek. A Topshield2 bevonatú
Marmoleum természetes úton akadályozza meg a baktériumok
elszaporodását és úgy került kifejlesztésre, hogy megfeleljen a
modern egészségügy magas követelményeinek. Ide tartozik a
nehéz terhek, mint pl. kórházi ágyak mozgatásának valamint a
kórházi személyzet napi munkájának elősegítése. A
Marmoleum egy olyan padlóburkolat, amely hosszú időn
keresztül megőrzi a szépségét és a tulajdonságait, a könnyen
tisztíthatóságának köszönhetően a ragyogó színeit illetve
sokáig garantálja a higiéniát.

• Természetes úton akadályozza a baktériumok szaporodását
• Ellenáll a fertőtlenítőszereknek
• Nem foltosodik

Évek múlva
sem veszít a szépségéből

A nyári szünetet kivéve egy iskolai padlóburkolatoknak ellen
kell állnia az időjárás hatásainak. Az épület előterében és
folyosóin lerakódó homok, szennyeződés, eső és hó illetve az
osztályokban a cipők, a székek és asztalok mind hozzájárulnak
a padlózat kopásához. A Topshield2 bevonatú Marmoleumot
úgy tervezték, hogy ellenálljon az iskolai környezet mindennapos hatásainak. Külső labor által bizonyítottan (* a Topshield2
bevonatú Marmoleum fokozottan ellenáll a kopásnak és
kevésbé vonzza a szennyeződéseket. Ráadásul a Topshield2
bevonatú Marmoleum azonnali használatra kész és nem
igényel előzetes karbantartást vagy polimer kezelést. A
Topshield2 bevonatú Marmoleum a hosszan tartó, élénk
színeinek és dizájnjának köszönhetően sokáig új padlózat
benyomását kelti.
*) A Topshield2 bevonatú Marmoleum tulajdonságait a WFK (Németország) és
Sohit (Hollandia) hasonlította össze a többi rugalmas linóleum padlózattal
(vinil, gumi stb.) A Topshield2 a szennyeződésekkel és foltokkal szembeni
ellenállás és tisztítás kapcsán minden esetben jelentősen jobb eredményt
mutatott.

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Berlin

A Topshield2 bevonatú Marmoleum bármilyen oktatási
intézmény számára ideális:
• Kevesebb szennyeződés
• Kevesebb karcolás

• Könnyen és hatékonyan tisztítható

• Ellenáll a tinta-, filctoll foltnak és a vegyszereknek

• Egyszerűen karbantartható

• Könnyen tisztítható

Számomra fontos, hogy a padlóburkolat ne csak ma nézzen ki jól,
hanem 5, 10 vagy 15 év múlva is.
A költségvetésünk szűk, a tisztításnak és karbantartásnak könnyűnek,
hatékonynak és eredményesnek kell lennie.

A tisztításra és karbantartásra nem tudunk elég időt fordítani, ezért
olyan padlóra van szükségünk, amelynek ez megfelelő”.

A gyerekeknek nem tilthatjuk meg a futkosást és a játékot, viszont
nem szeretnék a padlón cipőnyomokat és fekete csíkokat látni”.

Topshield2 kettős védelem
és különleges minőség
UV fénnyel kétszer térhálósított védőréteg

Marmoleum Tisztítás & Karbantartás
Hatékonyabb és egyszerűbb, mint hinné
A Topshield2 bevonatú Marmoleum a tisztítás és karbantartás tekintetében rendkívül rugalmas. Nem igényel
különleges gépeket vagy eljárásokat, sőt valójában bármilyen jelenleg ismert módszer alkalmazható. A Forbo
padlózat kezelési rendje olyan egyszerű, amely mind a napi száraz tisztítás, mind a rendszeres karbantartás során
alkalmazható és minden esetben optimális eredményt biztosít.

A 2005 évi kifejlesztését követően a Forbo bemutatta a
kétrétegű Topshield bevonatot. Az alapozó réteg rugalmas, az
UV kezelésnek köszönhetően erősen tapad a linóleum
felületéhez. A felső réteg egy erős felületet biztosít, mely szen�nyeződés lepergető és ellenáll a karcolásoknak. A Topshield2
esetében mindkét réteg továbbfejlesztésre került és a felső
réteg UV kezelésének köszönhetően még kiválóbb lett a minősége.
Az új Topshield2 bevonatú Marmoleum azonnali használatra
kész és nem igényel előzetes karbantartást vagy polimer
kezelést. Ugyanakkor a Topshield2 rendelkezik egy olyan
egyedülálló tulajdonsággal, hogy akár egy sérülés vagy több
éves intenzív használatot követően is könnyen javítható illetve
frissíthető. A padló frissítése vagy felújítása akár részlegesen is
történhet. A kiváló minőségű Topshield2 egy kettős UV
kezelésű dupla réteg, amely hosszú időn keresztül garantálja a
színek tisztaságát és élénkségét.
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1. Fektetés utáni tisztítás
A fektetés után csak tisztítás szükséges, további polírozást nem igényel.
Söpörje, törölje vagy porszívózza fel a
szennyeződést a padlóról.
• Tisztítsa törlőkendővel és tisztítószerrel
• A szennyezett víz eltávolításához használjon törlőt, felmosót vagy vizes porszívót
• Öblítse át a padlót tiszta vízzel, majd
törölje fel
• Hagyja a padlót felszáradni
Szükség esetén használjon tisztító gépet.
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Linóleum

2. Rendszeres tisztítás
Törölje fel nedves felmosóval és ruhával
vagy porszívózza fel
• Nedves felmosóval távolítsa el a foltokat
• Amennyiben szükséges, permetezze
tisztára piros tárcsás tisztítógéppel

3. Eseti tisztítás
Dörzsölje át tisztítószerrel, egytárcsás géppel és tárcsával
• A szennyezett víz eltávolításához használjon törlőt, felmosót vagy vizes porszívót
• Öblítse át a padlót tiszta vízzel, majd
törölje fel
• Hagyja a padlót felszáradni
• Szárítsa vagy polírozza a padlózatot piros
tárcsás tisztítógéppel

Gyanta

Topshield

Juta
Faliszt

Színezékek

A Forbo Marmoleum 97%-ban olyan természetes
nyersanyagokból készül, amelyek gyorsan újra
termelődnek, mint pl. a lenmag, gyanta, juta és
faliszt, illetve ami nagy mennyisében áll rendelkezésre, pl. a mészkő. A Forbo Marmoleum életciklus
elemzése mutatja a legjobb eredményt a rugalmas
padlózatok kategóriájában, és így a legfenntarthatóbb választásnak bizonyul.

Mivel a padlóburkolat bevonata frissíthető, a padló
élettartama jelentősen megnövelhető, melynek
köszönhetően olyan lesz, mint új korában. A
Topshield2 bevonattal a padló ritkább tisztítás és
karbantartás esetén is megőrzi minőségét.
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Marmoleum a Topshield 2
javíthatatlan padlózat

Mészkő

