Ápolási útmutató
A Granitogres és a Pietre Native burkolólap család lapjai padló vagy falburkolatként, matt, selyemfényű, vagy csiszolt felülettel,
alkalmazva egyet jelentenek a szépséggel, a tartóssággal, az időnek való ellenállással, de ezeken felül a könnyű karbantartással
is. Ápolásuk valóban nem igényel különleges eljárást, csak a következőkben leírt útmutató betartását.

Az első tisztítás
A fektetés után a padlót gondosan meg kell tisztítani, nem maradhat rajta mész, cement vagy más anyag maradványa.
A használat előtt általában csak egy alkalommal kell elvégezni, kötelezően a burkolás utáni néhány napban. Ez az összes cement
és fugamaradvány eltávolítása miatt szükséges.
A burkolatot egy lehetőleg erre a célra kifejlesztett, savtartalmú tisztítószerrel kell felmosni, mely lehet: Deterprimo
(Casalgrande Padana), Deterdek (Fila), Keranet (Mapei), Deltaplus (Kerakoll), Viakal (Procter&Gamble), vagy egyéb hasonló
termék.
Elkerülendő, hogy az első takarításnál használt savtartalmú termék érintkezzen fugák cementbázisú anyagával, és hogy azt
károsítsák, ajánlatos a művelet megkezdése előtt benedvesíteni a fugákat, így ellen tudnak állni a savak maró hatásának.
Amennyiben az első tisztítás a padló használatba vétele után történik, célszerű megfelelő tisztítószerrel az esetleges zsír vagy
egyéb hasonló szennyeződéseket eltávolítani, mielőtt a savas terméket alkalmaznánk.
A tisztítás után tiszta vízzel a padlót alaposan át kell mosni.

Rendszeres tisztítás
A mindennapi tisztításhoz elegendő a padlót vízzel felmosni, a kerámialapokhoz alkalmas tisztítószerek használatával.
A Granitogres és a Pietre Native burkolólapok felülete olyan tömör, hogy nem igényel semmilyen viaszos vagy egyéb hasonló
impregnálószerekkel történő felületi kezelést, ellenkezőleg, ezeket a szereket soha nem szabad alkalmazni.
A greslap nem szívja magába a foltokat vagy más színezőket; amennyiben mégis makacs, mindennapi takarítással nem
eltávolítható szennyeződések vannak jelen, azok eltávolíthatók erősebb és töményebb tisztítószerek alkalmazásával. Érdemes
megjegyezni, hogy a greslapok bármelyik vegyi anyagnak ellenállnak, a fluorhidrogénsav kivételével, mely károsítja az összes
kerámia terméket, és így soha nem szabad használni.
A közforgalmú terek tisztításánál érdemes a helyiségek zárását megvárni, így a padlóburkolat a nyitásnál már teljesen száraz
lehet, vagy a teljes száradásig elszigetelni a tiszta padlórészt.

Csiszolt és selyemfényű felületek tisztítása
Mint köztudott, a használat során minden csiszolt felület mattul. A Granitogres és a Pietre Native burkolólapok esetében a
különös technikai jellemzőinek köszönhetően, ez a folyamat lassabb, mint a természetes anyagoknál (márvány, gránit, kövek…).
Ahhoz, hogy a lehető leghosszabb ideig megőrizhesse a padló az eredeti fényességét, jól meg kell védeni a helyiség bejáratát,
különösen akkor, ha ez közvetlenül a kültérbe nyílik. Ez lehet egy lábtörlővel vagy szennyfogó szőnyeggel, ami a lehető legtöbb
port és más csiszoló, karcoló szennyeződést fel tud fogni. Egy kismértékű fényesség vesztés az első savas takarítás
következtében természetesnek vehető, mivel ez a felületet karcoló, csiszoló maradványok eltávolítása miatt történik.

Metallica sorozat
A Metallica sorozat burkolólapjai egy olyan újfajta technológiával készülnek, melyek során üvegtartamú mázak, fémpor és
fémdarabok kerülnek alkalmazásra, melyek biztosítják a fém lapokkal azonos esztétikai megjelenést, egy minimális antikolt
hatással, melyet a sorozat neve is tükröz. A sorozat eredetisége és egyedálló jellemzője lehetőséget nyújt azon anyagok
használatára, melyek esztétikailag fémes hatásúak, de megadják a kerámialapok előnyeit is, mint a sokoldalúság és könnyen
kezelhetőség.
Mint a fémek esetén is érvényes, ez a burkolólap család alacsony kémiai ellenállást tanúsít a sav tartalmú szerekkel szemben,
ezért az első tisztításnál, a burkolás után, vízben erősen higított savas tisztítószert kell alkalmazni, utána alaposan tiszta vízzel
felmosni, majd megvárni a padló teljes száradását.
A napi takarításnál a kerámia burkolathoz alkalmas normál tisztítószereket lehet használni, mindig biztosítva a burkolat teljes
száradását, elkerülve, hogy ez hosszabb idő alatt valósuljon meg.
Ezeket az előírásokat betartva, a Metallica sorozat burkolólapjai alkalmasak a lehető legkülönbözőbb helyen történő használatra,
de nem tanácsos a folyamatosan nedves környezetben lévő alkalmazásuk (fürdők, Spa, uszodák, stb.…).

Rendkívüli tisztítás szerei

szennyeződés típusa
vér

tisztítószer típusa
alkalin bázisú szerek

néhány a kereskedelmi forgalomban kapható
márka
fehérítő

olaj és állati vagy növényi zsírok

CIF

cipőnyom

AJAX

ceruza

Mr.Clean

toll

PS87 (Fila)

tinta

Radiant (ZEP)

kávé

Coloured Style Remover (Faber)

kóla

Nitrohigító

vörösbor

Chittone (Madras)

motorolaj

Acquaragia

autógumi

Grundeiniger (Patina-Fala)

műgyanta

oldószerek

Filasolv (Fila)

festék

F-Ch (Madras)

szilikon

Solvent Stripper (Faber)

nikotin - kátrány

Neutrex (General)

cement maradék
színes fuga maradék

sav tartalmú szerek

Deterprimo (Casalgrande Padana)
Deterdek (Fila)

rozsda

Keranet (Mapei)

vízkő lerakódás

Deltaplus (Kerakoll)
Terfox (ZEP)
Viakal (Nlesen)
Cement Remover (Faber)
Kuku (Lithofin)
Acid-tech (Patina-Fala)
Ras klinker (Madras)
Nordecal forte (Nord resine)

