Takarítási és karbantartási útmutató
Favorit Glettbeton és a Favorit Liquibeton anyagokkal bevont és Favorit Optimum vagy Favorit
Prémium lakkokkal védett felületek rendszeres takarítása fontos a rendszer minőségének hosszú
távú megőrzésének érdekében.

KIVITELEZÉS UTÁN
A Favorit Glettbeton rendszer a műszaki adatlapoknak megfelelően kivitelezve egy könnyen
takarítható nem csúszós (R13 szárazon és R11 nedvesen) felületet ad padlókon, falakon, bútorokon
és bármilyen egyéb felületen. Nagyon fontos, hogy a nem megfelelően kivitelezett rendszer
hibáiért a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget. Mielőtt átveszi Favorit Glettbeton
rendszerrel kivitelezett felületeit ellenőrizze a lakkréteg sérülésmentességét.

HASZNÁLATBAVÉTEL
A végső lakkréteget a kivitelezést követő egy hétben nem érheti víz, festék, vegyszerek vagy
erőteljes igénybevétel. Ennyi idő szükséges a lakk teljes kötéséhez. A felület óvatosan igénybe
vehető, gyalogosan járható 24 órával a lakkozás után. Előfordul, hogy a padló elkészülte után a
helyiségben még szakipari munkák folynak, ez esetben fontos, hogy a padlót védjük a felületi
szennyeződésektől, mechanikai sérülésektől fólia és karton takarással. Ha a lakkréteg sérül a
szennyeződések átjuthatnak rajta és a glettbeton foltosodását okozhatják.

TAKARÍTÁS
A felületre kiömlött szennyező anyagokat a lehető leghamarabb fel kell takarítani. Huzamosabb
ideig ne maradjon a felületen álló víz, vagy folyamatos nedvességet okozó tárgy pl. szivárgó
virágcserép. A padló takarításakor kifejezetten kerülni kell az erősen savas, vagy lúgos hatású
tisztítószerek alkalmazását. Citromsavas és egyéb vízkőoldók használhatók, csak a tisztítószert
negyedórán- fél órán belül vízzel le kell öblíteni és szárazra kell törölni.
Ne használjanak a takarításhoz dörzsölő vagy súroló eszközöket, mert ezek a lakkréteg
vékonyodását, sérülését okozhatják.

KARBANTARTÁS - ÁLTALÁNOS
A felület érzékeny a karcolásokra és koptató, súroló hatásokra, és idővel a vízzáró képesség is
csökkenhet. Az erősen igénybevett részeket javasoljuk évente felülvizsgálni és kopás esetén egy
felújító réteggel újra kezelni.
Az alaposan megtisztított, enyhén megcsiszolt majd pormentesített felületre kell egy vagy két
réteg lakkot vékony rétegben felhordani.

A kész felület vízlepergető, víztaszító valamint szennyeződések megtapadását gátló hatását
fokozni lehet a DUROSMART FLOOR PROTECT H termékkel is.

KARBANTARTÁS – PADLÓK
A padlófelületek esetén javasoljuk a Favorit Prémium lakkok használatát a magasabb igénybevétel
miatt. A kivitelezést követően egy hét elteltével lehet a padlót először felmosni a fent is leírt
módon lehetőleg semleges tisztítószerekkel. A felületet óvni kell a karcolásoktól és sérülésektől.
Az erősen igénybevett részeken évente érdemes felülvizsgálni a lakkréteget. Ha felmosáskor
foltokban azt észleljük, hogy a lakkréteg átengedi a vizet, akkor egy új réteggel kell felújítani. A
lakkozott glettbeton ellenállóképessége a lakkozott vagy laminált parkettáéhoz hasonló. Az
asztalok és székek lábai idővel okozhatnak kopásokat. Nehéz tárgyak leesése után ellenőrizni kell,
hogy a lakkréteg sértetlen maradt-e.

KARBANTARTÁS – FÜRDŐSZOBÁK
Vizes helységekben csak a Favorit Prémium lakk használható. A Favorit Glettbeton rendszer
kivitelezése előtt a vizes helységet úgy kell felkészíteni a rendszer fogadására, mintha
csempeburkolat készülne. Ki kell alakítani a megfelelő vízszigetelést a falakon, a lefolyónál és a
sarkokon egyaránt. A rendeltetésszerű használat esetén a lakkréteg megvédi a víztől és a párától
a glettbetont. A lakkréteg sérülése esetén a víz bejuthat a glettbetonba és elszínezheti azt. A
Favorit Glettbeton rendszer önmagában nem alkalmas a vizes helység vízszigetelésére.

KARBANTARTÁS – KONYHÁK
Konyhai körülmények között fordulnak elő a leggyakrabban makacs szennyeződések (vörösbor,
paradicsom, olaj) ezeket lehetőleg azonnal távolítsa el a glettbeton felületéről. A megfelelően
kivitelezett lakkréteg képes ezen foltok beszívódásának, folthagyásának megakadályozására,
amennyiben 1 órán belül letakarítják a felületet. Nagyon fontos, hogy a Favorit Glettbeton
rendszerrel bevont munkapultok nem alkalmasak arra, hogy közvetlenül azon vágjanak. A
lakkréteg sérülése a felület foltosodásához vezet. A lakkréteget óvni kell a forró olajtól, mert
foltosodást okozhat. A lehűlt olajat a lakk képes távol tartani a glettbetontól, de ez esetben is
mihamarabb le kell takarítani a felületet.
FONTOS:
Az e lapon található információk gyakorlati tapasztalatokon és laboratóriumi vizsgálatokon alapulnak. A
felhasználó felelőssége a termék adott célra való alkalmasságának ellenőrzése. A gyártó elhárít minden
felelősséget a termék helytelen használatával kapcsolatban. Használat előtt ajánlott a termék kipróbálása kisebb
területen. Ez az ismertető az összes korábbi verziót felváltja és érvényteleníti. Az ebben szereplő adatok bármikor
megváltoztathatók. A Favorit Glettbeton termékek professzionális felhasználásra szolgálnak, a cég rendszeresen
szervez tanfolyamokat ügyfelei számára. Az e termékeket képzettség nélkül használó személyeknek vállalniuk
kell minden járulékos kockázatot.
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