CEMENTLAPOK TISZTÍTÁSA, ÁPOLÁSA
ÉS UTÓLAGOS FELÜLETKEZELÉSE
A cementlap, mint minden természetes, porózus felületű mészkő vagy cotto burkolat, valamivel érzékenyebb egy mázas csempénél, ezért a takarításnál és ápolásnál
pár dologra oda kell figyelni, hogy sokáig gyönyörködhessünk a lapokban.
1. ÁLTALÁNOS NAPI TAKARÍTÁS
MARRAKESH CEMENTLAP CLEANER takarítószer 1:10 oldat arányban
A CLEANER nagy hatékonyságú lúgos tenzit oldat, vizes bázisra épülő tisztítófolyadék, koncentrátum. Csekély habzású, biológiailag lebomló, ezért környezetbarát termék.
Az impregnálószerünkkel maximálisan kompatibilis vegyszer.
Alkalmazása: A koncentrátumból igény szerinti mennyiségű vizes hígítás készül, ez lesz a tisztítófolyadék, melyet hagyományos eszközökkel a tisztítandó felületre kell felvinni. Kb. 2-5-10 perc
szennyeződéstől függő várakozási idő után felmosást kell végezni. Szükség esetén a tisztítás hatékonyságát súrolókefével lehet növelni.
Ha nincs kéznél (vagy éppen elfogyott) a takarítószerűnk, a legtöbb folyékony ruhamosószer és háztartásban használt általános, lúgos vagy semleges kémhatású mosószer, mosogatószer is jórészt (különböző hatásfokkal) alkalmas erre a feladatra.
Pár elterjedt és kipróbált szer, amivel biztosan nem teszünk kárt a lapokban: Domestos 24H, Cif Cream súrolószer, Cif mosogatószer, Ecoclean padlótisztító, Flóraszept, mosószappan (elég jó hatásfokú és költséghatékony megoldás. Ne a kézmosáshoz,
hanem a ruhamosáshoz használt szappant használjuk), hipós oldat (de a háztartási „normál” hipó meglehetősen kellemetlen
szagú…)
Takarítószerek, padlóápoló szerek, amik savas kémhatásuk miatt biztosan nem alkalmasak takarításra: Ajax Floral Fiesta, Cif
Brillant padlóápoló, savas vízkőoldó szerek, sósav…

FONTOS: Savas kémhatású szerekkel a cementlapokat semmiképpen se tisztítsuk, takarítás előtt
ellenőrizzük a termék címkéjén annak összetételét, PH értékét (a 7 alatti PH érték mindig savas)!

2. FELÜLETEN LERAKÓDOTT SZENNYEZŐDÉSEK ELTÁVOLÍTÁSA
MARRAKESH CEMENTLAP CLEANER takarítószer 1:4 oldat arányban
A nagyobb mértékű szennyeződések – pl. egy lakásfelújítás alatt/után – is a CLEANER takarítószert használhatjuk, csak töményebb oldatban. A módszer ugyanaz, mint fent.
Alternatívaként használhatunk Cif Cream súrolószert is. Vigyük közvetlenül a felületre, és dörzsöljük erősen a szivacs dörzsis
felével, majd bő meleg vízzel mossuk fel. A legtöbb szennyeződés eltávolítható ezzel a módszerrel.

3. MAKACS, A FELÜLETBE MÁR BEIVÓDOTT FOLTOK ELTÁVOLÍTÁSA
MARRAKESH CEMENTLAP CLEANER takarítószer 1:2 oldat arányban
A kifejezetten makacs szennyeződések eltávolításához is a CLEANER-t ajánljuk, tapasztalataink
szerint 1:2 arányú tömény koncentrátumban a legmakacsabb foltokat is eltávolítja.
Amennyiben ez sem segít (de 95%-ban szokott), úgy végső megoldásként 120-as csiszolópapírral,
körkörös mozdulatokkal dörzsöljük a felületet, „mechanikailag” eltávolítva a foltot.

4. VÍZKŐ ELTÁVOLÍTÁSA
MARRAKESH CEMENTLAP LIME REMOVER vízkőoldó, 0,3 - 0,5 l/m² oldat arányban
Gyengén savas tisztítókeverék, azonnal felhasználható. Szakszerű feldolgozás esetén az érzékeny
ásványi felületeket nem támadja meg. A nem túl mélyen lévő szennyeződések mellett a mész- és
habarcs fátyolt is oldja.
A nagy nedvszívóképességű aljzatokat előzőleg alaposan be kell nedvesíteni, hogy a tisztítószer
ne hatoljon be túlságosan mélyen az építőanyagba. A készítményt ezután fel kell hordani, mechanikusan (gyökérkefével) megtisztítjuk, majd alaposan leöblítjük. Lúgokat ne használjunk semlegesítőszerként. Erőteljesebb szennyeződéseknél szükséges lehet még egy tisztítás. A nagyobb és
erősen szennyezett felületeket nagynyomású, forróvizes- vagy gőztisztító-berendezésekkel tisztíthatjuk meg. Azokat a határos felületeket, melyek nem érintkezhetnek a tisztítószerrel, le kell
takarni polietilén-fóliával. Ajánlatos próbafelületek használata.
Ha nincs kéznél, időnként (évente maximum egyszer) ecetet is alkalmazhatunk. A 10%-os háztartási ecetet hígítsuk fele-fele
arányban vízzel, majd alaposan súroljuk át a vízköves részt. Apránként haladjunk, 8-10 lapnál többet ne kezeljünk egyszerre.
Azonnal mossuk le tiszta forró vízzel. Mindenképpen impregnáljunk és vaxoljunk utána.

FONTOS: a leglényegesebb azonban, hogy ne hagyjuk a vízkövet kialakulni. Ezért azt ajánljuk,
hogy a vízkőnek kitett felületen Cif súrolószerrel alaposan súroljuk át a felületet, „mechanikailag” szedve le a még gyenge vízkövet.
A legtöbb forgalomban lévő vízkőoldó savas kémhatású és ezért nem alkalmas a cementlapok takarítására!

5. AGRESSZÍV ANYAGOK, AMELYEK KÜLÖNÖSEN ÁRTALMASAK A CEMENTLAPOKRA
• vörösbor
• kávé
• saláta ecet
• mustár
• színes gyümölcsök levei (meggy, málna, stb…)
• cékla
• kóla, narancslé, almalé: ezek is meglehetősen savas italok
FONTOS: ezeket az anyagokat lehetőleg töröljük le rövid időn belül, mert egy idő után átmarják
magukat a viaszrétegen is!

6. ÁPOLÁS, UTÓLAGOS FELÜLETKEZELÉS
Az impregnálást és vaxolást érdemes ugyan időről időre megismételni, de tapasztalataink szerint
a cementlap hosszú évekig nem igényel új felületkezelést. Nagy forgalmú helyeken (étterem, kávézó) viszont javasoljuk az évenkénti impregnálást és vaxolást is.
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