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A Coral
tisztítása és karbantartása
Száraz tisztítás

A járófelület kezelése

Tárcsás tisztítás

Miért?

Miért?

Miért?

Lényeges, hogy a száraz szennyezó´dést

A nagyforgalmú helyek különös figyelmet

Ennél a módszernél is szembeforgó tárcsás

legalább naponta egyszer, szükség szerint

igényelnek: el kell távolítani a felszínen lévó´

keféket használunk, egy mélyebbre hatoló,

ennél gyakrabban is eltávolítsuk. Célszerú´

szennyezó´dést, mérsékelve ezzel a felszínen

forróvízes tisztítási eljárás mellett. Ez a

megeló´zni, hogy ez felhalmozódjék a

kialakuló „forgalmi sávok” látványát. Ha az

szálak tövéró´l is eltávolítja a szennyezó´dést,

rendszerben.

alábbi eljárásokat rendszeresen alkalmazza,

emellett visszaállítja a felszíni felület

ritkítható a rendszeres karbantartás,

állapotát. Olyan tényezó´k, mint például

különösen a világos, illetve egyszínú´ felületek

a forgalom jellege és intenzítása, illetve

esetében.

a száraztisztítás és a körtárcsás tisztítás

Hogyan?
A leghatékonyabb megoldás az olyan
porszívó használata, mely forgókefét is

eredményessége határozza meg, milyen

tartalmaz. Lassan porszívózzon, minden

Hogyan?

irányba a lábtörló´kön, így a szívó- és keféló´

Száraztisztítás

hatás mindegyikének a maximuma érhetó´ el.

Ennél az eljárásnál többkomponensú´ szert

Hogyan?

Problémamegeló´zés

használunk, mely vizet, tisztítószert és

Kétféle gép használható: vagy forróvizes

Ha a porszívózás nem távolítja el a száraz

biztonságosan használható oldószereket

tisztítógép, vagy „három az egyben”

szennyezó´dést, ellenó´rizze:

tartalmaz. A tisztítandó terület porszívózását

keféló´tárcsás gép.

követó´en a szálat át kell a szerrel kefélni.

Problémamegeló´zés

Ehhez lehetó´leg szembeforgó tárcsájú gép

• semleges kristályos tisztítószer használata

• Nem elhasználódottak-e a kefék vagy nem
helytelen-e a kefék magassága: lényeges,
hogy a tárcsák érintkezzenek a lábtörló´
felületével.
• A tárcsák forgása nem megfeleló´ – ezt
okozhatja a laza meghajtószíj.
• A szívóeró´ gyenge a levegó´áramlás
elzáródása miatt.
• A porzsák megtelt, ürítendó´.

gyakran alkalmazandó ez a módszer.

használandó. A szert a szálakon kell hagyni

ajánlott (a hígítást illetó´en kövesse a

egy ideig, eló´segítendó´ a szennyezó´dés

gyártó utasításait).

felszívását. Ezt követó´en alapos porszívózás
következik, ez eltávolítja a szer maradványait.
Ez tetszés szerint megismételhetó´, egészen a
szennyezó´dés teljes eltú´néséig.
Problémamegeló´zés
Ismételt tisztításnál ügyeljen arra, hogy ne
halmozódjék föl a szer.
Hogyan?
Hengerkefés tisztítás
Ennél a módszernél is elllenirányban forgó
hengerkefés gépet használunk. Ebben
az esetben azonban szőnyegtisztító szert
juttatunk a szálakra, mely a szennyeződés
felvétele után visszajut a gépbe.
A tisztítandó felületen száraz porszívózását
követően a géppel haladjunk végig ezen
a felületen annyiszor, hogy a látható
szennyeződés eltűnjék. A tisztítószer
maradványait géppel, tiszta melegvizes
átöblítéssel távolítsuk el.

• gyó´zó´djék meg arról, hogy a tisztítószermaradványt alapos tisztavizes öblítéssel
teljes mértékben eltávolította.
• gyorsítsa meg a száradást a helyiség
alapos szelló´ztetésével.
• ne engedje rá a forgalmat a tisztított
felületre annak teljes megszáradásáig.
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A Coral
tisztítása és karbantartása
Folttisztítás
Miért?
Foltszennyezó´dés esetén fontos, hogy a
tisztítást minél hamarabb megkezdjük.
Ez csökkenti az esetleges károsodást és
egyébként is megkönnyíti a folt eltávolítását.
Hogyan?
Ez a folt jellegétó´l függ.
Száraz foltok
• A lazább felszíni szennyezó´dések
eltávolításához használjon valami éleset,
így például mú´anyag kaparót. A maradékot
porszívóval távolítsa el.
Beszáradt szennyezó´dések
• Finom mozdulatokkal, mú´anyag kaparóval

Problémamegeló´zés
• Olajos, ragacsos foltok esetében a gyors
tisztítás különösen fontos, ezek egyes
helyeken elszínezó´dést okozhatnak.
• Azoknak a száraz foltoknak az esetében,
melyek elszínezó´dést okozó anyagokat
tartalmazhatnak, járjon el a fentiek szerint.
Ezt követó´en forróvizes tisztítógéppel, bó´
vízzel tisztítsa át a felületet.
• A gyors újraszennyezó´dés megeló´zhetó´ a
tisztítószeres beavatkozást követó´ alapos,
tisztavizes öblítéssel.
• A foltszennyezó´dés minden esetben
elvégzendó´.
• Ha többszörös, vagy kiterjedt

5 év garancia
A Coral a legkeményebb környezetben is
helytáll és megfelel a legmagasabb minó´ségi
követelményeknek. Ennek megfeleló´en
elsó´rendú´ minó´ségi garanciát ajánl.
A Coral termékeket ötéves kopási garanciával
hozzák forgalomba. Ennek azonban feltétele,
hogy a terméket szigorúan a gyártó
utasításainak megfeleló´en fektessék le és
tartsák karban.
Az ötéves garancia azokra a problémákra
vonatkozik, melyek közvetlenül a gyártás
hibáira vagy hibás alapanyagok használatára
vezethetó´k vissza.
Abban a kevéssé valószínú´ esetben, amikor

távolítsa el a felszínró´l a szennyezó´dést.

szennyezó´dés történik, vizes tisztítás

valamelyik felhasznált anyag bizonyul

A megmaradó szennyezó´dést

javasolt, ez eltávolítja a szennyezó´dés és a

hibásnak, a Bonar kártérítési feleló´ssége

szó´nyegtisztítóval vegye kezelésbe

tisztítószer maradványait.

a keletkezett probléma arányában és

(poliamid szálú szó´nyegre valóval) majd

vonatkozásában áll meg,

öblítse át tiszta vízzel. Ismételje meg a

Rágógumi eltávolítása

figyelembe véve a termék

fentieket ahányszor csak szükséges, majd

Kétféle rágógumi-eltávolító kapható a

használatban eltöltött

szárítsa meg a felületet.

kereskedelemben: a puhító és keményító´

idejét is.

Nedves szennyezó´dés

szert tartalmazó. A Coral-ról való

• Nedvszívó anyaggal próbáljon meg a

eltávolításhoz használjon keményító´ szert

folyadékból annyit felszívni, amennyit csak

tartalmazót. Kaparja le a lábtörló´ró´l a gumit

lehetséges. A megmaradt szennyezó´dést

és porszívózza fel a helyét.

szó´nyeg folttisztítóval kezelje (poliamid

Figyelmeztetés

szálú szó´nyegre valóval), majd öblítse át
tiszta vízzel. Ismételje meg a fentieket
ahányszor csak szükséges, majd szárítsa
meg a felületet.

Ne használjon olyan vegyszereket a Coral
termékek tisztításához, melyek klórozott
szénhidrogént vagy fehérító´ anyagot
tartalmaznak.

