Tisztítási és ápolási útmutató a gyárilag készre olajozott
Befag parkettákhoz
Az Ön parkettája magas minőségű Hesse olajjal kezelt. Az így kapott felület, ami
természetes olajokból, gyantákból és viaszokból tevődik össze, nagy kopásállóságú
és tartós.
Az olajos felület jellegzetessége, hogy kiemeli az egyes fafajok egyedi rajzolatát.
Ezek a lélegző felületek természetességükkel kellemes hatást keltenek.
Annak érdekében, hogy parkettáját sokáig élvezni tudja, kérjük, tartsa be az alább
felsorolt tanácsokat!

A szoba klímája
A faanyag még feldolgozott állapotban is „élő” anyag, s a szélsőséges klimatikus
hatásokra – csakúgy, mint az ember – érzékenyen reagál. Az ember és a parketta jó
közérzetéhez tehát a megfelelő szobaklíma is hozzátartozik. Ez például 20 ℃
hőmérséklet esetén mintegy 45-55 % relatív légnedvességet jelent. Ha fűtési
idényben a relatív légnedvesség tartósan vagy gyakran a fenti érték alá csökken, a
parketta rendkívüli módon kiszáradhat, s az egyes elemek közt, de azokon belül is
rések képződhetnek. Ez természetes jelenség. ennek megakadályozására,
szükséges a fűtési idényben a páratartalom és a hőmérséklet folyamatos mérése és
a légnedvesség megfelelő mértékű pótlása természetes vagy mesterséges
légnedvesítéssel.

Használat
A használat során arra kell törekedni, hogy minél kevesebb extra behatás,
szennyeződés, illetve nedvesség érje a parkettát. A kisebb kavicsok és a finom
homokszemcsék bejutását meg kell akadályozni, ugyanis ezek a legfinomabb
csiszolószemcsék, melyek a felületet koptatják, karcolják. Rendszeresen porszívó
segítségével a bejutott szennyeződéseket el kell távolítani. . A pontszerű, erős
terhelés káros a parkettára. A különböző fafajok eltérő keménységűek, de a tűsarkú
cipő még a legkeményebb fából készült parkettán is nyomot hagy. A bútorok lába alá
alátétet (pl.: filc) kell ragasztani, ami a karcolódástól megóvja a felületet. A görgős
székek görgői rendkívüli módon igénybe veszik a felületet, ezért mindenképpen e
célra készített alátéttel vagy gumi görgővel kell védeni azt (EN12529).
A kifröccsenő folyadékot azonnal el kell távolítani a felületről!

1. Fektetés utáni első ápolás

Az olajos felületű készparketták fektetés után egy úgynevezett első ápolást
igényelnek. Ez védőrétegként szolgál, és a kezdetektől biztosítja azok tartós
védelmét.
Az alábbiak szerint kell eljárni.
Előkészítés: Porszívózással, és ha szükséges alapos tisztítással távolítsa el a
szennyeződéseket a felületről, majd hagyjon elegendő időt a száradásra!
Első ápoló: Hesse AQUA-REFRESHER OE 5670
Használati útmutató: Az anyagot általában 1:1 arányban javasolt hígítani, de a
koncentráció függ a parketta felületén mutatkozó igénybevétel nyomainak
erősségétől.
Vigye fel egyenletesen, vékony rétegben a tisztítószert a felületre, egy arra alkalmas
felmosóval (mop) vagy ronggyal.
Az utolsó felhordást növekedési, illetve száliránnyal megegyezően kell elvégezni!
Ezután a padlót ne törölje át!
Végül: 2 óra elteltével kisebb igénybevételnek ki lehet tenni a felületet, de a normál
használatbavétel csak 16 óra után lehetséges.

2. Tisztítás, ápolás
a. Száraz tisztítás
Minden olajos felület napi tisztításához általában elegendő a parkettához alkalmas
porszívó fejjel történő porszívózás.

b. Helyenkénti makacs szennyeződések nedves tisztítása
Végezzük puha gyapjú, bőr vagy mikroszálas ruhával! Nedvesítse meg a ruhát
vízzel, facsarja ki, és az enyhén nedves ruhával tisztítsa meg a felületet!
Ne használjon maró vagy csiszoló tisztítószereket!
Előkészítés: Porszívózással tisztítsa meg a felületet a szennyeződésektől!
Tisztítószer: Hesse PROTECT CLEANER PR 90
Használati útmutató: Enyhe szennyeződésekhez a tisztítószert higítsa 1:100
arányban (100 mlHesse PROTECT CLEANER PR 90 10 l vízhez), majd az így
kapott oldattal enyhén átnedvesített ruhával törölje át a felületet! Figyelem! A
FELÜLET NE LEGYEN TÚL VIZES!
Makacsabb szennyeződések vagy alaposabb tisztítás esetén, ha szükséges,
nagyobb dózisú elegyet is használhat, de az arány maximum 1 liter vízhez 100
ml Hesse PROTECT CLEANER PR 90 legyen.
Cipőtisztító, cipőnyom, zsír, olaj stb. eltávolításához használja a Hesse OILTHINNER OV 89-et!
Végül: Száradás után a felület rendeltetésszerűen használható.

c. Intenzív tisztítás
Előkészítés: Porszívózással tisztítsa meg a felületet a szennyeződésektől!
Tisztítószer: Hesse INTENSIVE-CLEANER PR 91 vagy Hesse REMOVER OS 5600
Használati útmutató: Enyhébb szennyeződésekhez a tisztítószert higítsa 1:10
keverési arányban (100 ml INTENSIVE CLEANER PR 91 1 l vízhez), s az így kapott
oldattal enyhén átnedvesített ruhával, majd tiszta vízzel átnedvesített ruhával törölje
át a felületet! Végül hagyja megszáradni!
Makacsabb szennyeződések esetén (pl. kávé, tea, tej, gyümölcslé, stb.) használja
a Hesse REMOVER OS 5600-at!
Adjon 1 liter Hesse Remover OS 5600-at 5 liter tiszta vízhez. A felhordott
mennyiséget és a várakozási időt aszerint kell meghatározni, hogy a fa ne duzzadjon
meg (ne szívja magába a nedvességet). Törölje át a padlót a tisztító oldattal
átnedvesített ruhával és hagyja száradni kb. 5 percig. Ezután törölje fel a felületet
tiszta vízzel átnedvesített ruhával, így eltávolítva a feloldott szennyeződést és az
esetleges tisztítószer-maradványokat!
Ha szükséges, az oldat reakcióidejének letelte után a szennyeződést egy tárcsás
csiszológépre szerelt párnácska segítségével távolítsa el, végül törölje fel a felületet
tiszta vízzel átnedvesített ruhával, így távolítva el a feloldott szennyeződést illetve a
tisztítószer-maradványokat.
Figyelem! A FELÜLET NE LEGYEN TÚL VIZES!
Végül: Ismételt ápolás, felfrissítés PROTECT CLEANER PR 90 használatával.
Száradás után a felület rendeltetésszerűen használható.

d. Frissítés/Felújítás
Előkészítés: Porszívózással, vagy ha szükséges az intenzív tisztításban leírtak
szerint távolítsa el a szennyeződéseket a felületről, majd hagyjon elegendő időt a
száradásra!
Ápolószer: Hesse AQUA-REFRESHER OE 5670
Használati útmutató: Az anyagot általában 1:1 arányban javasolt hígítani, de a
koncentráció függ a felújítandó parketta felületén mutatkozó igénybevétel nyomainak
erősségétől. Ha szükséges, növelje a koncentrációt! Erősen kopott felületnél
az AQUA-REFRESHER legnagyobb koncentrációját kell használni!
Vigye fel egyenletesen, vékony rétegben a tisztítószert a felületre, egy arra alkalmas
felmosóval (mop). Az utolsó felhordást növekedési, illetve száliránnyal megegyezően
kell elvégezni!
Ezután a padlót ne törölje át!
Végül: 2 óra elteltével kisebb igénybevételnek ki lehet tenni a felületet, de a normál
használatbavétel csak 16 óra után lehetséges.

e. Javítás
Előkészítés: Porszívózással, vagy ha szükséges az intenzív tisztításban leírtak
szerint távolítsa el a szennyeződéseket a felületről, majd hagyjon elegendő időt a
száradásra!
Tisztítószer: Hesse NATURAL OIL GE 11254
Használati útmutató:
Géppel történő javításhoz: A terméket egy széles spatulával vigye fel a felületre és
oszlassa el! Rövid reakcióidő után egy egytárcsás csiszoló gépre szerelt fehér színű
csiszolópárnával csiszolja át! Végül távolítsa el a maradványokat egy arra alkalmas
törlőruhával!
Kézzel történő javításhoz: Hordja fel az olajat kézzel, egy finom, lehetőleg fehér
színű csiszológyapjú segítségével, majd távolítsa el a megmaradt olajat egy puha
gyapjú rongy segítségével! Az utolsó mozdulatokat száliránnyal megegyezően
végezze!
Erősen kopott olajos felülethez a Hesse NATURAL OIL GE 11254 – t keverje 10:1
arányban aHesse OIL HARDENER OR 88-cal!
Végül: 1 nap után a felület újra használható.

Kérjük, tartsa be az alább leírtakat minden kezelésnél!
Próbálja ki a szert egy kevésbé látható helyen, hogy annak hatását megtapasztalja.
Az olaj többféle vizuális hatást eredményezhet a parketta felületén, ezért feltétlenül
szükséges próbát végezni, lehetőleg egy eldugott helyen, hogy lássa, a kívánt hatást
érte-e el.
Ha van rá mód, mindig kezeljük a teljes felületet, hogy a parketta kinézete egységes
maradjon.
FIGYELEM! Néhány olaj esetében az olajba mártott ruha vagy csiszoló gyapjú
öngyulladást okozhat.
Kérjük, hogy a használt ruhát és csiszoló gyapjút terítse és szellőztesse ki, amíg
teljesen meg nem szárad vagy tegye vízbe!
Minden esetben tartsa be a gyártó figyelmeztetéseit!

Összegzésképpen néhány hasznos tanács, hogy az olajos
parketta vonzereje minél tovább tartson:


Kerülje a tartós nedvességet!



Kerülje a magas hőmérsékletet pl. fazék, cigaretta parázs, gyertyaviasz stb.!
Kerülje az éles és hegyes tárgyak által okozott sérüléseket!







Ha lehetséges, ne használjon gumi vagy latex talpborítású berendezési
tárgyakat! Ezek az anyagok elszíneződést okozhatnak.
Soha ne használjon dörzsölő, éles, erős alkáliákat vagy oldószer tartalmú
tisztítószereket! Ezek hosszú távra tönkretehetik a felületet.
A parketta tisztításához csak arra alkalmas mikroszálas kendőt használjon! A
nem megfelelő mikroszálas kendő finom csiszoló papírként viselkedik, és az
olajos felületet tönkreteheti.

