
Padlóbevonatok 
tisztítása
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.
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Tisztítás

Tisztítási folyamat
Az alapos és rendszeres ápolás megóvja a padlót, és döntően 
hozzájárul az épület értékének megőrzéséhez. A padló kiemelke-
dően szép megjelenése hosszú időn át megmarad. Elhasználódási 
ideje jelentősen kitolódik, így hosszútávon csökkennek fenntar-
tási költségei is, tehát megéri rendszeresen ápolni. 

• Alaptisztítás: a padlót időigényes, vizes-vegyszeres eljárással, 
hosszabb időközönként megtisztítják a makacs szennyeződé-
sektől, valamint a már kopott, elhasználódott ápolószer-réte-
gektől. Ajánlott erre a célra professzionális takarító cégek szol-
gáltatásait igénybe venni. 

• Karbantartó (napi) tisztítás: a vízzel lemosható, kisebb, lera-
gadt, laza szennyeződéseket rendszeres időközönkénti takarí-
tással távolítjuk el. Így elkerülhetjük, hogy a keményebb ré-
szecskék, például homokszemcsék a burkolat felületét 
károsítsák, és ezáltal még könnyebben tapadjanak meg rajta.



Figyelem!
Alkalmazás előtt mindig ellenőrizzék, hogy a padló lúgálló legyen.
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foglalt adatok és előírások betartása kötelező.

Alaptisztítás

Tisztítási intervallum
A karbantartó vagy alaptisztítás gyakorisága több tényezőtől 
függ:
• Használat fajtája (lakószoba, padlóburkolat középületekben, 

ipari padlófelületek...) 
• Napi terhelés (behordanak-e homokot, kavicsot vagy más ke-

mény szennyező részecskét)
• A lakók és látogatók szubjektív tisztaságérzete és tisztasági 

elvárásai

Termékek 
• StoDivers GR: jó tapadást biztosít a rákerülő StoDivers P 105, 

StoDivers P 120 ill. StoDivers P 110 ápolószer rétegeknek. 
Epoxi- és poliuretán padlók felületére bel- és kültérben, vala-
mint erkélyekre is alkalmazható.
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Alaptisztítás

Végrehajtás 
• A rendkívül lúgos  StoDivers GR általános tisztítószert hideg 

vízzel kell hígítani (a keverési arányt lásd a műszaki adatlapon).
• Az oldatot egyenletesen és bőségesen hordjuk fel a padlóra, és 

kb. 15 percig hagyjuk hatni (ne száradjon meg).
• A tisztítást egytárcsás géppel (kb. 200 fordulat/perc) végezzük.
• A padló szennyezettségétől és érzékenységétől függően he-

lyezzünk a takarítógép tárcsájára például piros felmosó koron-
got a kisebb, zöldet pedig a nagyobb szennyeződések tisztítá-
sánál. A tisztító korongot mindig a padlóburkolat 
tulajdonságainak megfelelően válasszuk ki. 

 • Strukturált, durva felületek esetén használhatunk az egytárcsás 
tisztítógéphez puha kefét, amivel a mélyedésekből könnyeb-
ben fel lehet szedni a szennyeződéseket.

• Kisebb felületeket a kereskedelemben kapható szokásos fel-
mosó ruhával tisztítsuk. 

• A feloldott szennyeződést vizes porszívóval, szivacsgumi lehú-
zóval vagy törlőruhával távolítsuk el a felületről. 

• A nedves maradványokat a polcok alól és a padló széleiről is 
töröljük fel.

• Nem szükséges a padlót még egyszer átöblíteni, de opcionáli-
san tiszta vízzel még egyszer átmosható. 

• A padlót hagyjuk teljesen felszáradni, amennyiben további 
ápolóanyagok felvitelére kerül sor. 
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Karbantartó tisztítás

Termékek 
• StoDivers UR: húzásnyom-mentes tisztítás semleges összetétele 

révén. Alkalmazható bel- és kültéri burkolatokhoz. Nedves 
porszívókhoz is kiválóan megfelel csökkentett habzású összeté-
tele miatt. Kézi takarításhoz is felhasználható. StoDivers P 105, 
StoDivers P 110 vagy StoDivers P 120 ápolószerekkel kezelt 
StoCretec padlóbevonat rendszerekhez különösen hatékony.
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Karbantartó tisztítás

Végrehajtás
• A laza szennyeződéseket először fel kell seperni vagy porszí-

vózni.
• Padlón lévő makacs szennyeződésre közvetlenül ráönthetjük a 

tisztítóoldatot, majd 5 perc hatóidő elteltével kezdjünk hozzá a 
tényleges tisztításhoz.  

• A semleges StoDivers UR tisztítószert adjuk hozzá a vödörben 
lévő hideg vízhez. A keverési arányt az aktuális műszaki adat-
lap tartalmazza  (lásd: www.sto.hu). 

• Gépi tisztításnál a StoDivers UR-t a tisztítógép hideg vízzel 
feltöltött tartályába öntjük. A keverési arányt az aktuális mű-
szaki adatlap tartalmazza  (lásd: www.sto.hu).

• Vezetőképes rendszerek esetén adagoljunk még  5% StoDivers 
P 110 a tisztítószerhez. 

• A padló vizes felmosása után a felületet egyszer vagy kétszer 
tiszta felmosó ruhával töröljük át, vagy súroló-szívó géppel 
menjünk át rajta. 



Figyelem!
Viseljen munkavédelmi kesztyűt!
Viseljen munkavédelmi szemüveget!

Munkavédelmi előírás: Kerülje a szembe vagy bőrre kerülését! 

Munkavédelem
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Biztonsági előírások: StoDivers GR

Biztonsági jelölés

Ingerlő
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Jegyzetek
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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.


