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Lábtörlő és szennyfogó rendszerek

TAKARÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Abban az esetben, ha a lábtörlőt rendkívüli koszolódást eredményező körülmények között használjuk pl.
építkezés alatt, akkor is tisztítható ily módon, vagy akár locsoló tömlővel (slaggal), vagy egyéb erős vízsugárral
(nagynyomású gép, olajos szennyeződés esetén meleg víz, gőz) is ki lehet csapatni. A szennyfogó tisztítható a
legkülönbözőbb textil-tisztítószerrel, évek alatt sem veszíti el a formáját. A Coral Brush lábtörlő tönkretételét,
színvesztését eredményezi a hypo vagy bármilyen más clorid tartalmú fertőtlenítőszer használata vagy
lecsöppenése még a legenyhébb hígításban is. Az ilyen esetekre sem a gyártó sem a forgalmazó semmilyen
garanciát nem vállal. Ha a szennyeződéseket rendszeresen eltávolítjuk, a Coral aktív lábtörlő folyamatosan és
hatékonyan fogja teljesíteni feladatát.

Száraz, poros időjárás esetén A szőnyegben összegyűlt port, roncsoló kvarckristályokat erőteljes porszívóval
porszívózzuk ki. A következő lépésben vízvisszaszívós szőnyegtisztító géppel (a választott szőnyegtisztítószer
használati utasítása szerinti oldattal) takarítsuk ki a szőnyeget. Ha a tisztítás után folt maradt a szőnyegen, a
megfelelő folttisztítószert szivaccsal vigyük fel a felületre, majd rövid hatásidő után tiszta vízzel szívjuk ki.
Utolsó lépésként a vízvisszaszívós szőnyegtisztító géppel tiszta vízzel "öblítsük" ki a szőnyeget, hogy minden
tisztítószer maradványt nyom nélkül eltávolítsunk. Nedves, sózott, hókásás időjárás esetén A szőnyegre
behordott nedves szennyeződést tiszta vizes vízvisszaszívós géppel szívjuk ki. Ezután következik a fent leírtaknak
megfelelően a szőnyegtisztító-szeres átmosás, szükség szerinti folttisztítás és a záró tiszta vizes öblítés.
Folttisztítás A folttisztítás sikerének legfontosabb tényezője az idő.
Egy-két órán belül bármilyen folt eltávolítható tiszta vizes szivaccsal vagy ruhával. A keletkezett foltot kör- körös
mozdulatokkal minden oldalról át kell dörzsölni, így a szálak felületéről le tudjuk a szennyeződést törölni.
Amennyiben csak később tudjuk a foltot tisztítani, textilre is használható folttisztítót használjunk, s az előírásnak
megfelelően, rövid hatásidő után tiszta vízzel szívjuk ki, hogy minden tisztítószer maradványt eltávolítsunk,
majd az egész felületet tisztítsuk át a nagytakarításként ismertetett módon. A legnehezebben az
olajszennyeződés távolítható el. Leghatásosabb módja -a lehető legrövidebb időn belül- jól habzó
szőnyegtisztító sampon bedolgozása a szőnyegbe a folt nagyságától függően kefével vagy súroló géppel. A
habot hagyni kell kb. fél óráig, majd minél melegebb vízzel ki kell szívni és a fentieknek megfelelően az egész
szőnyeget át kell tisztítani.

Amennyiben lehetőség van rá, a leghatékonyabb a gőzborotva használata. Ismertek még különböző olajfolt-
tisztító szerek is, melyek az előírás szerinti használat esetén szintén eredményesen tüntetik el az olajos
szennyeződéseket. A rágógumi eltávolítása okoz még sok gondot. Nagyon fontos, hogy egy napig se hagyjuk a
szőnyegen, mert azonnal több betaposott rágógumi fogja követni. A leghatékonyabb rágógumi eltávolító szer a
„jég-spray” amely ipari tisztítószer forgalmazóknál kapható. A flakonból ráfújunk a rágógumira, amely
másodperceken belül megfagy. Ekkor kalapáccsal apró darabokra törjük és a legegyszerűbb módon
kiporszívózzuk. A nagytakarítás gyakorisága Mindig a forgalom nagysága és az időjárás függvényében változik.
Egyszerű megállapítási módja a szőnyeg színének változása. Amennyiben az eredeti szőnyegszín kezd
összemosódni, egyszínűvé válni, "elszürkülni", ajánlatos a nagytakarítás.
Lelkiismeretes gondozás és tisztítás esetén a Cleartex Aktív lábtörlő évekig megőrzi hatékonyságát.
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