Padlóápolási kisokos
A vinyl padló élénk színének megőrzése

Miért érdemes
Quick-Step ápolási
termékeket használni?
1.
A Quick-Step ápolási termékeivel a padló egyszerűen és hatékonyan tisztítható.

2.
Megóvhatja a padló csodás, eredeti megjelenését. A Quick-Step ápolási termékek
megakadályozzák a lerakódások kialakulását: egy szempillantás alatt eltávolítják a piszkot és a nem
higiénikus szennyeződéseket.

3.
A Quick-Step ápolási termékek használata esetén a padlóra vonatkozó garancia biztosan
érvényesíthető marad.

4.
A termékeket kifejezetten a Quick-Step vinyl padlókhoz fejlesztettük ki, és azokon is teszteltük
őket, így biztos lehet abban, hogy a megfelelő padlóápolási módot alkalmazza.
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A Quick-Step vinyl padlók zárt felülete megakadályozza a baktériumok elszaporodását.
Ezáltal a padló rendkívül higiénikussá és könnyen tisztíthatóvá válik.
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A QUICK-STEP PADLÓÁPOLÁSI TERMÉKCSALÁD

Tisztítószer, 1 l vagy 2,5 l
QSCLEANING1000
QSCLEANING2500

Tisztítókészlet
QSSPRAYKIT

Ezt a tisztítószert kifejezetten a Quick-Step padlókhoz
tervezték. Alaposan tisztítja a padló felületét és megóvja
eredeti kinézetét, hogy Ön minél tovább élvezhesse az
új padló élményét.

A tisztítókészlet része a felmosófa újratölthető
víztartállyal és kényelmes nyéllel a padló egyszerű
feltörléséhez és felmosásához. Emellett tartalmaz egy
tisztítható, mikroszálas felmosófejet és egy 1 l-es
Quick-Step tisztítószert is. Így a padló gyorsan és
fenntartható módon tisztítható.

Felmosófej
QSSPRAYMOP

Javítókészlet
QSREPAIR

Strapabíró, mikroszálas felmosófej, amely
mosógépben mosható 60 °C-on. A felmosófej a
Quick-Step tisztítókészlettel együtt használható.

Ezzel a készlettel egyszerűen kijavíthatja a kisebb
sérüléseket, és felfrissítheti a padló eredeti színét.
Részletes útmutatásért keresse fel a quickstep.com
webhelyet.

A Quick-Step tisztítószerek a helyi forgalmazónál vagy online, a quickstep.com webhelyen kaphatók.
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A varázslatos
pillanat
A beépítés utáni első takarítás
Ha Quick-Step padlót vásárol, semmire nem lesz gondja. Nincs szükség külön
bevonatokra vagy védelemre. Az úsztatott padlós beépítést választotta? Akkor
máris nyert ügye van! Ha a ragasztott beépítés mellett döntött, hagyja teljesen
megszáradni a ragasztót az útmutatóban szereplő száradási időnek megfelelően.
Ha a beépítés elkészült, ideje megszabadulni a portól, hogy új padlója teljes
pompájában tündökölhessen.

A padló lerakása utáni első
alapos tisztítás alkalmával:
1.
Távolítson el minden érdes szennyeződést egy puha seprű és
egy szemeteslapát segítségével.
2.
Porszívózzon fel alaposan, vagy törölje fel a padlót egy száraz
Quick-Step mikroszálas törlőruhával. Ügyeljen rá, hogy a
porszívónak puha kereke és speciális parkettakeféje is legyen.
3.
Távolítson el minden makacs szennyeződést a 6. oldalon
olvasható útmutatónak megfelelően.
4.
Törölje fel a padlót az enyhén nedves Quick-Step felmosófejjel a
következő oldalon bemutatott módon.
5.
Használja ki ragyogóan tiszta, új padlóját.
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A Quick-Step vinyl padló
ápolásának folyamata
Tisztítási útmutató Quick-Step Vinyl Flex padlóhoz

Tisztítási útmutató Quick-Step Alpha Vinyl padlóhoz

Heti takarítás: szárazon

A Quick-Step Alpha Vinyl padló 100%-ban vízálló a víztaszító bevonatnak és a vízhatlan, pattintásos
rendszernek köszönhetően. Ez azt jelenti, hogy nyugodtan tisztítható vizes ruhával. Ezzel együtt
azonban minden kiömlött folyadékot azonnal fel kell takarítani.

A rendszeres tisztításhoz javasoljuk, hogy hetente egyszer porszívózzon fel, vagy törölje fel a padlót egy száraz
Quick-Step felmosófejjel. Ennek speciális szálai rendkívül hatékonyan képesek elnyelni a szennyeződéseket.

1.
Első lépésben porszívózzon vagy töröljön fel alaposan. Ügyeljen rá, hogy a porszívónak puha kereke
és speciális parkettakeféje is legyen.

Havi takarítás: enyhén nedves feltörlés
A padló használatától és tisztaságától függően havi egy vagy két alkalommal javasolt alaposabban
feltakarítani egy benedvesített, mikroszálas felmosóval. Kerülje a túlzott vízhasználatot: felesleges, és
károsíthatja a padlót.

2.
Töltsön vizet a Quick-Step tisztítókészlethez mellékelt flakonba, majd adjon hozzá egy kis
mennyiséget (+/- 3 ml) a Quick-Step tisztítószerből. Töltsön tiszta vizet egy vödörbe a felmosófej
kiöblítéséhez.

1.
Első lépésben porszívózzon vagy töröljön fel alaposan, hogy ne maradjon por a padlón. Ügyeljen rá, hogy a
porszívónak puha kereke és speciális parkettakeféje is legyen.

3.
Kezdje el a feltörlést. Öblítse ki a felmosófejet a tiszta vízzel teli vödörben. Törölje fel a padlót újból,
egészen addig, amíg a víz teljesen fel nem szárad.

2.
Töltsön vizet a Quick-Step tisztítókészlethez mellékelt flakonba, majd adjon hozzá egy kis mennyiséget (+/3 ml) a Quick-Step tisztítószerből. Töltsön tiszta vizet egy vödörbe a felmosófej kiöblítéséhez.

Gőztisztítót is használhat!
Az Alpha Vinyl padlók gőztisztítóval is takaríthatók, amennyiben megfelelő szövetanyagot használ, amely
eltakarja a gőzkivezető nyílásokat, hogy ne érintkezhessenek közvetlenül a padlóval. A szövet gondoskodik a
hő és a gőz egyenlő elosztásáról, így megelőzi a kondenzációt a padlón. A gőztisztítót csak alacsony
fokozaton szabad használni. A padlót a deszkák hosszabb oldalaival párhuzamosan tisztítsa, és ne tartsa túl
sokáig egy helyben az eszközt. A részletes útmutatást a gőztisztító gyártója által mellékelt útmutatóban találja.
Az összes többi Quick-Step vinyl padló esetében a gőztisztító használata nem ajánlott.

3.
Húzza meg a kart a padló megnedvesítéséhez, és kezdje el a felmosást. Öblítse ki a felmosófejet a tiszta
vízzel teli vödörben, majd alaposan csavarja ki. Ezt követően törölje fel a padlót újból, egészen addig, amíg
teljesen meg nem szárad.
5

5

Nincs legyőzhetetlen
folt

A SZENNYEZŐDÉS TÍPUSA

A FOLTOK ELTÁVOLÍTÁSÁNAK MÓDJA

Helyi foltok

Kezelje a foltot Quick-Step tisztítószerrel. Hagyja rajta a tisztítószert pár percig, hogy
beivódhasson a foltba. Langyos vízzel megnedvesített, tiszta törlőruhával* távolítsa el a foltot.
Szükség esetén ismételje meg a folyamatot.

A Quick-Step
szennyeződéseltávolítási útmutatója

Csokoládé, zsiradék,

Mielőbb takarítsa fel a foltokat egy nedves törlőruhával*.

gyümölcslé, italok, bor

Használjon langyos vízben feloldott Quick-Step tisztítószert.

Guminyomok

Törölje le a felületet száraz ruhával*, majd szükség esetén használjon Quick-Step tisztítószert.

Testnedvek (vér, vizelet stb.)

Mielőbb takarítsa fel a szennyeződést egy nedves törlőruhával*. Ha megszáradt foltról van szó,
erősen dörzsölje át egy száraz* vagy Quick-Step tisztítószerrel enyhén megnedvesített
törlőruhával.

Körömlakk, cipőpaszta,
rúzs, kátrány stb.

Mielőbb takarítsa fel a szennyeződést egy száraz* vagy Quick-Step tisztítószerrel enyhén
megnedvesített törlőruhával. Szükség esetén használjon denaturált szeszt, acetont vagy
háztartási oldószert. Az eljárást először próbálja ki egy kisebb felületen.

Gyertyaviasz és rágógumi

Hagyja megszáradni, majd óvatosan kaparja le.

Fénytelen padlófelület

Alkalmazza a Quick-Step tisztítószert az előző oldalakon bemutatott tisztítási útmutató szerint.

Zsíros szennyeződés

A szennyeződésréteg eltávolításához egyszerre kisebb területen (10-15 m2) dolgozzon, és
nedvesítse meg a felületet egy nedves felmosóval. Töltsön koncentrált Quick-Step tisztítószert
egy permetezőflakonba, és négyzetméterenként permetezzen 4-5 fújással a nedves területre.
Várjon 1 percet, majd törölje fel a padlót egy enyhén nedves ruhával*. Ezután törölje szárazra a
padlót egy száraz felmosóval. Szükség esetén ismételje meg ezeket a lépéseket a zsíros réteg
teljes eltávolításáig. A felületet minden alkalommal törölje szárazra.

Vájatok vagy mély karcolások

Használja a Quick-Step javítókészletet. A készlet tartalma egy olvasztókés, csiszolópárnák és 7
viasztömb, amelyekkel a padló sérülései tökéletesen kijavíthatók. A megfelelő
színkombinációkat és a javítókészletre vonatkozó útmutatót a quickstep.com webhelyen találja.

A sáros lábnyomok, a kiömlött folyadékok vagy csúnya karcolások a
mindennapok velejárói, és a vinyl padlót sem kímélik. Aggodalomra
azonban semmi ok: a probléma a legtöbbször orvosolható! Ezzel együtt a
különböző típusú foltokat eltérő módon kell kezelni. Épp ezért állítottuk
össze ezt a hasznos kis útmutatót. Miden foltnál ügyeljen arra, hogy ne
dörzsölje túl erősen a felületet egyetlen ponton, és a fazetta lakkrétege
esetében különösen óvatosan járjon el.

*Javasoljuk, hogy fehér pamutrongyot használjon.
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Tippek és trükkök
1.
Homok, kövek, bútorok... a padló számtalan módon
megkarcolódhat. Gondoskodjon a megfelelő
óvintézkedésekről: a bútorokat emelje, és ne húzza,
helyezzen a lábuk alá filclapot, puha kerekű irodaszéket
válasszon a megfelelő székalátéttel, és ügyeljen rá, hogy
a porszívónak puha kereke és speciális parkettakeféje is
legyen.

2.
Helyezzen el lábtörlőt a kintről megközelített
helyiségekben, hogy kevesebbszer legyen szükség
takarításra, és a padló nagyobb védelmet élvezzen.
Válasszon megfelelő méretű lábtörlőt, és gondoskodjon
a rendszeres tisztításáról.

3.
Javasoljuk, hogy a Quick-Step által ajánlott
termékeket válasszon: ezeket arra tervezték, hogy
tökéletesen kompatibilisek legyenek a Quick-Step vinyl
padlókkal.

5.
Ne használjon impregnált, eldobható törlőkendőt.
Ezek gyakran olajos anyagokat tartalmaznak, amelyek
vonzzák a port, és foltot hagyhatnak a padlón.

6.
Ne használjon szappanos mosószert. Ez ragacsos
bevonatot hagy a felületen, amely összegyűjti a port és a
koszt, és ezt később nehéz eltávolítani. Ugyanez
vonatkozik a súroló részecskéket tartalmazó
tisztítószerekre is, amelyek mattíthatják a padló felületét.

7.
Hosszanti irányban mossa fel a deszkákat vagy
padlólapokat, hogy elkerülje a száradási csíkokat.

4.
Mindig kövesse az ápolási termékekhez mellékelt
útmutatót. A túl sok tisztítószer használata nyomán zsíros
szennyeződés rakódhat le a padló felületén.

A nem a Quick-Stephez tartozó kiegészítők használata károsíthatja a Quick-Step padlókat. Ilyen esetekben a Quick-Step által vállalt garancia érvényét veszti. Ezért javasoljuk, hogy kizárólag Quick-Step-kiegészítőket használjon, mivel
ezek kifejezetten a Quick-Step panelekkel együtt való használatra lettek tervezve és tesztelve. A Quick-Step az UNILIN bv minőségi terméke – division Flooring, Belgium. Címlapfotó: AVMP40080. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a
termékspecifikációt a felmerülő változásoknak megfelelően módosítsuk. Tartalom: 2015., UNILIN BV, division Flooring. Minden jog fenntartva. A kiadvány tartalma a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem
sokszorosítható. A Quick-Step az UNILIN bv minőségi terméke – division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgium, Európa. 022 1296 01

