
Padlóbevonatok  
ápolása
Útmutató

|  Padlóbevonatok | 

Tudatosan építeni.



Általános tudnivalók
A kiadványban megjelenő adatok, ábrák, műszaki leírások és rajzok általános 
példákat és az azokra vonatkozó részleteket mutatják be, teljesen vázlatosak 
és csupán az alapvető funkciókat ismertetik. Nem az adott helyszínre szabot-
tak. A felhasználás módját és leírásának teljességét a felhasználó vagy meg-
bízó a mindenkori munkálatok megkezdése előtt saját felelősségére elle-
nőrizze. A kapcsolódó munkálatokat csak érintőlegesen vázoljuk. Minden 
adatot és előírást a helyi sajátosságok figyelembe vételével kell alkalmazni, 
illetve összhangba kell hozni azokkal. Nem alkalmas üzemfenntartási tervként, 
ill. részletes tervek kialakításához. A mindenkor érvényes előírásokat és adato-
kat a műszaki adatlapok, rendszerleírások illetve engedélyek tartalmazzák, 
melyek kötelező érvényűek.



Padlóápolás | 3

Padlóápolás

Értékmegőrzés
A gondos és rendszeres ápolás megvédi a padlót, és jelentősen 
hozzájárul az épület értékének megőrzéséhez is. A padló kiemel-
kedően szép megjelenése hosszú időn át megmarad, és az el-
használódás ideje is jelentősen kitolódik. Ezáltal hosszútávon 
csökkennek fenntartási költségek is, tehát megéri szisztematiku-
san ápolni. 

Megelőző intézkedések
• A megfelelő méretű szennyfogó zóna beépítésével csökkent-

hető a külső szennyeződések bekerülése az épület belsejébe. 
• Az építkezés ideje alatt érdemes az éppen megszilárdult padló-

bevonatot pl.: Sto Härd Pavisave védőszövettel vagy a Sto 
fóliára kasírozott takaró szövetével védeni.

• A padlóbevonatok felületének sérülését okozhatják a mechani-
kai terhelések, pl. az éles szélű tárgyak (asztal- és széklábak). 
Javasoljuk ezért, hogy ezekre alkalmazzanak műanyag csúszó-
korongot.

• A padló és a szennyfogó zóna rendszeres takarításával meg-
akadályozhatjuk a károkozó szennyeződések felgyülemlését és 
az ezzel járó karcolódások kialakulását a padló felületén. 
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Padlóápolás

Ápolási feladatok
Az alaptisztítás utáni ápolás a padló alapvető védelmét szolgálja. 
Ennek során ápolószereket használunk, melyek a felületet tartó-
san megóvják a mechanikai terhelések okozta károsodásoktól 
valamint megkönnyítik a karbantartó (napi) tisztítást. Az alapos 
tisztítás kifizetődik: eredménye hatásos szennyeződésmentesség, 
vonzó megjelenés és hosszan tartó, ellenállóképes védelem. A 
kiegészítő védőfilm réteget új bevonatrendszer esetén az építési 
munka befejezése után, közvetlenül az átadás előtti takarítással 
egybekötve lehet felvinni.

Termékek 
• StoDivers P 105: fényes ápolódiszperzió EP- és PUR-bevona-

tokra.
• StoDivers P 110: selyemfényű emulzió vezetőképes bevona-

tokra.
• StoDivers P 120: selyemmatt ápolódiszperzió EP- és PUR-bevo-

natokra.
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Általános tudnivalók
A StoCretec padlóápolási termékei a száraz és tiszta epoxi vagy 
poliuretán gyanta bevonatokra közvetlen a padlóbevonat átadása 
illetve az építési munkálatokat követő takarítás vagy alaptisztítás 
után hordhatók fel. 

• A felhordás során kerülni kell a magas hőmérsékletet, a köz-
vetlen napsugárzást és a huzatot, mivel ezek a padlóápoló 
szerek gyors kiszáradását okozzák, ez pedig csíkosodáshoz 
vezethet.

• A termékeket ne hígítsuk és ne keverjük más anyagokkal. 
• Mindig tartsuk be az egyes munkafázisok között a száradási 

időt. 
• A munkafázisok között minden esetben mossuk ki alaposan 

vízzel a törlőruhát, nehogy beleszáradjon az ápolószer. 

Figyelem!
Az ápolási munkákat (23 °C hőmérséklet és 50% relatív légnedvességtarta-
lom esetén) legkorábban a padlóbevonat elkészítése után 48 órával lehet 
megkezdeni.
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Végrehajtás 
• A StoCretec padlóápolási termékeit felhasználás előtt alaposan 

fel kell rázni. 
• A padlóápoló szert kis, ellenőrzött mennyiségben öntsük a 

száraz padlóra. A szükséges mennyiséget a termék műszaki 
adatlapja tartalmazza (lásd: www.sto.hu).

• Az ápoló diszperziót enyhén előnedvesített lapos feltörlővel 
(mop) hordjuk fel egyenletesen, 1-1,5 m széles sávban. A sávo-
kat nedves állapotban dolgozzuk össze. 

• Gyorsan kell dolgozni. A megszáradt filmrétegbe ne töröljünk 
bele. 

•  A ápolószer réteget hagyjuk jól kiszáradni (legalább 30 perc), 
és a száradási idő alatt ne lépjünk rá. A száradási idő függ a 
levegő páratartalmától és a hőmérséklettől. 

• A második réteget mindig az előzőre átlósan hordjuk fel. 
• A StoDivers P 105 és StoDivers P 110 12 óra elteltével „gyors 

eljárásban“ fehér koronggal, kb. 800/900 percenkénti fordu-
lattal felpolírozható. Ennek hatására a védőfilm tömörödik, 
kopásállósága nő. Főleg a StoDivers P 110 vezetőképes ápoló-
szer esetén érhető el így strapabíró védőréteg.
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Munkavédelem

Munkavédelmi előírás: előzze meg szembe vagy bőrre kerülését! 

Figyelem!
Viseljen munkavédelmi kesztyűt!
Viseljen munkavédelmi szemüveget!
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StoCretec GmbH

Gutenbergstraße 6

D-65830 Kriftel (bei Frankfurt a. M.)

Telefon +49 6192 401-0

Telefax +49 6192 401-325

Technisches InfoCenter

Telefon +49 6192 401-104

Telefax +49 6192 401-105

stocretec@sto.com

www.stocretec.de

Sto Építőanyag Kft.

Székhely:

2330 Dunaharaszti,

Jedlik Ányos u. 17

Telefon +36 24 510 210

Telefax +36 24 490 770 

E-mail info.hu@sto.com

Honlap www.sto.hu

Telephely:

Pécsi kereskedelmi központ

7629 Pécs,

Névtelen u. 1.

Telefon +36 72 525 315

Telefax +36 72 525 314 

E-mail h.klits@sto.com

Tudatosan építeni.


