
TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS  

Lakkozott Parketta, MAT ÉS B-PROTECT® 

Általános tudnivalók  

A lakkozás egy olyan kezelés, amely a parketta felületén egy lakkréteget hoz létre, amely megvédi a fát a 
kopástól és a szennyeződéstől. Ezek a speciális parketta tömítő lakkok a fára való jó tapadási tulajdonságaikkal, 
nagy kopásállóságukkal és jó vegyszerállóságukkal tűnnek ki. A lakkbevonat a forgalomtól függően kisebb-
nagyobb kopásnak van kitéve. A tömítőanyag rendszeres tisztítása és karbantartása segít megvédeni a lakkot; 
más szóval csökkenti a kopást, miközben javítja  

a lakkfelület megjelenését.   

Kezdeti kezelés és élvédelem  
Mivel minden elemet manuálisan, a helyszínen szerelnek fel, javasoljuk, hogy a beépítési hely megtisztítása után 
alkalmazzon további élvédelmet. Ezzel jobban megvédi a kezeletlen fugákat és éleket a szennyeződéstől és a 
nedvesség behatolásától.  
 

Olyan helyeken, ahol nagy igénybevételnek van kitéve, mint például éttermek és szállodák, irodák, üzletek stb., 
valamint a nedvességre érzékeny fafajtáknál, mint például a bükk, javasoljuk a kezdeti kezelést Bauwerk Wax 
Polisszal.  

Az Eco Parquet Care használható lakóterekben. 
 

FONTOS: A B-Protect® felületek első tisztításához használja a „Bauwerk parkettaápoló Eco” terméket. (Kérjük, 
olvassa el a palackon található használati utasítást).  

Karbantartási tisztítás  
Általánosságban elmondható, hogy egy puha seprű, felmosó vagy porszívó elegendő a szokásos tisztításhoz és 
a laza szennyeződések eltávolításához. A makacs szennyeződéseket legkönnyebben nedves tisztítókendővel 
lehet lemosni.   

Nagyobb helyeken a nedves tisztítóberendezések mellett egytárcsás, finom tisztítópárnával ellátott gép is 
használható, mint például a Bauwerk spray-felmosó. A felmosóvízhez Bauwerk parkettatisztítót vagy pH-
semleges, nem súroló hatású tisztítószert adunk.  

A nedves tisztításnak nagyon kevés nedvességet kell tartalmaznia. A felületnek egy percen belül meg kell 
száradnia. Mindig kerülni kell az álló nedvességet.  

Karbantartási ápolás  
A takarítás mellett fontos a parketta karbantartása is. Ez biztosítja, hogy a lakkbevonatot a megfelelő ápolószerrel 
védjük.  

Lakóterületek  
A Bauwerk színtelen Parquet Care Eco-ját hígítatlanul alkalmazzák, és megszáradása után vékony, egyenletes 
védőréteget hagy maga után.  

Közterületeken, ahol erős igénybevétel  
tapasztalható Azokon a területeken, ahol a használat nagy vagy nagyon magas (pl. kültéri lábbeli viselése vagy 
az utcáról közvetlen hozzáférés miatt), általános ápolást vagy rendszeres ápolást javasolunk viaszfényezéssel (a 
B-Protect® par kivételével). quets) további végső polírozással. A szóban forgó területtől és a használat 
intenzitásától függően azonban a Bauwerk Eco Parquet Care vízbázisú termékünk is használható. Felhívjuk 
figyelmét, hogy az ápolószerek rétegei megváltoztathatják a padló súrlódási tulajdonságainak csúszásgátló 
osztályát.  

Alaptisztítás  
Ha az ápolószerek hosszan tartó használata után túl vastag vagy szennyezett réteg halmozódik fel, azt alapos 
tisztítással el kell távolítani. A Bauwerk intenzív tisztító ideális erre a munkára. (Kérjük, vegye figyelembe a 
palackon található utasításokat). A tisztítás eredményessége és eredményessége érdekében nagyobb 
területekhez megfelelő súrolót lehet használni.  

Figyelem: Ma már modern súrológéppel is gyorsan le lehet tisztítani a tömített parkettákat. A gyártók és gépek 
széles választéka miatt azonban feltétlenül szükséges tájékozódnia a használni kívánt berendezések kezeléséről, 
használatáról!  



Egyéb ápolószerek használata a Bauwerk parkettán  
Napjainkban a tömített parketta karbantartására szolgáló termékek széles választéka érhető el a piacon  
. A termékek sokfélesége miatt nem tudjuk garantálni, hogy mennyire jól fognak működni. Ezért csak   
lezárt padlófelületek ápolására, karbantartására ajánljuk az itt megnevezett termékeket  
werk gyárbanBármely más termék használata az Ön felelősségére és felelősségére történik.  

Általános tudnivalók  
› A bejáratnál található hatékony „szennyeződésvédő” (rács, durva lábtörlő és textil lábtörlő) segít távol tartani a   

homokot és a szennyeződést a parkettáról.  
› Rögzítsen puha filc siklót a bútorokhoz, a székekhez és az asztallábakhoz, hogy elkerülje a horpadásokat és a 

karcolásokat. Ezeket   
rendszeresen ellenőrizze.  

 
› A parketta felületére nem szabad ragasztószalagot ragasztani fedőanyag rögzítésére vagy feliratozási útmutatót, 
mert ez a felületkezelés károsodását okozhatja.  
› Intenzív helyi használat esetén, pl. görgős szék miatt, javasoljuk, hogy a szék használatának helyére megfelelő, 
lágyítómentes polikarbonátból készült védőszőnyeget helyezzen el. A görgős székeket szabványos puha görgőkkel 
kell felszerelni (EN 12529 W típus). Ezek a görgők mindig kétszínűek. Kis kövek és szennyeződések préselhetők a 
görgők› futófelületeibe. Ezeket rendszeresen meg kell tisztítani.   
› A lehető leghamarabb távolítsa el a vizet és egyéb folyadékokat a padlóról.  
› Azoknál a fafajtáknál, amelyek jelentősen kitágulnak és összehúzódnak (például bükk), télen nagyobb rések 
jelenhetnek meg. A levegő párásításával és az egészséges helyiségklíma fenntartásával csökkentheti ennek az 
összehúzódásnak az mértékét.   
› A csúszásgátló- és jógaszőnyegeknek, valamint a szőnyeghátnak és hasonló tárgyaknak lágyítószer-mentesnek 
kell lenniük, és nem vezethetnek hő felhalmozódáshoz, amikor a padlófűtés be van kapcsolva. Kérjük, olvassa el a 
„Parketta és sugárzó padlófűtés” című műszaki memorandumunkat is, ha többet szeretne megtudni erről.   
› Ne használjon gőztisztítót, gőzporszívót vagy más olyan tisztítóeszközt, amely ellenőrizhetetlen mennyiségű vizet 
vagy gőzt juttat a padlóra.  

Beltéri klíma  
Az emberekhez hasonlóan a parkettának is egészséges szobaklímára van szüksége: ez ideális esetben 20-22 °C 
hőmérsékletet jelent 40-60%-os relatív páratartalom mellett. A fűtési időszakokban a relatív páratartalom nem 
csökkenhet 35% alá. Padlófűtés esetén a felület hőmérséklete nem haladhatja meg a 29 °C-ot.  

 

 

 

 
Egy olyan lakásban, amelybe nem azonnal költöznek be, a parketta lerakása után azonnal olyan helyiségklímát kell 
kialakítani, mint egy olyan helyiségben, ahol laknak. A hőmérsékletet, a levegő páratartalmát és a levegő keringését 
úgy kell beállítani, mintha emberek laknának a lakásban. Ezzel megelőzhető a károsodás, például a túl magas 
hőmérséklet vagy az építési kibocsátások miatt.  

A felhasznált építőanyagok, mint a falfestékek, tömítőanyagok stb., különféle vegyi anyagokat, például ammóniát 
bocsáthatnak ki, amelyek felhalmozódnak a levegőben. Ez károsíthatja a faanyagot (általában elszíneződést). Ezért 
fontos a helyiség megfelelő és rendszeres szellőztetése, vagy a szellőzőrendszer magas légkeringtetésre állítása. 
Ez azt is garantálja, hogy a lakás teljesen károsanyag-kibocsátásmentes legyen, amikor beköltözik.  
 


