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KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ: norament® TERMÉKEK
Felületi textúrák

Dombornyomott felület

Kalapácsütéses felület

Pogácsás felület

Általános megjegyzések
A nora® padlóburkolatok felületén képződik egy gyártási maradék. Ezt a gyártási maradékot el kell róla
távolítani (lásd: Installáció utáni karbantartás) mielőtt a padlót használnánk, különben vonzani fogja a port és
a szennyeződést.

Általános óvintézkedések
1. Amennyiben nedves tisztítást alkalmaz, kérjük, minden esetben használjon jelzéseket, figyelem
felkeltő szalagokat, hogy a baleseteket elkerülje.
2. Az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelményekkel kapcsolatban, tisztítás előtt olvassa el
az SDS-t.
3. A padló csúszóssá válhat, amennyiben idegen anyagokkal szennyeződik. A lehető leghamarabb
távolítsa el a kiömlött anyagokat, hogy a padló megtarthassa a csúszásmentes tulajdonságát.
4. Sose használjon durva keféket, illetve barna, fekete vagy 3M™ gyémánt tisztító pad-eket.
5. Használjon nora® pad 0-t, 1-et, vagy 3M™ #5100 (piros), #5000 (világos zöld), vagy #5300 (kék)
tisztító pad-eket, melyeket az összes norament® burkolat felületén alkalmazhat. A különféle
pad-ek specifikációja megtalálható az útmutatóban.
6. A létesítménybe bejutó szennyeződések, törmelékek és nedvesség csökkentése érdekében, a
bejáratoknál alkalmazzon beléptető szőnyeget.
7. A petróleum (ásványi olaj) alapú szennyeződéseket oldószerekkel kell eltávolítani. A felületet
azonnal öblítse le vízzel a folt eltávolítása után.
8. Annak érdekében, hogy a felület fényesebb legyen, alkalmazzon 3M™ #4100 (fehér) pad-et és
polírozza fel szárazon a padlót.
9. Ne engedje meg, hogy fémbútorok, illetve szeméttárolók közvetlenül érintkezzenek a nedves
padlóval.
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10. Építési sérülésekkel rendelkező felület esetén, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a nora technikai
részlegével.
11. Kövesse a létesítmény standard működési eljárásait.
12. Speciális, írásos tisztítási protokollok igénye esetén, kérjük, forduljon a nora technikai
részlegéhez.

Installáció utáni tisztítás
A terület elfoglalása előtt minden esetben el kell végezni egy általános tisztítást. A nedves ragasztókat
az installálás után 72 órán keresztül száradni kell hagyni. Amennyiben nora® nTx-et, vagy nora® 750
dryfix ragasztót használt, az általános tisztítást azonnal el lehet végezni. Ha az illesztések tömítése
hideg hegesztéssel készült, akkor mopok használta 8 óra elteltével, tisztítógép használata 24 óra
elteltével, szükség esetén pedig kefék használata 72 óra elteltével javasolt.

Az alábbi eljárásokat az intézménynek kell elvégeznie:
1. Feltörölni, vagy felporszívózni a padlót, hogy a por és szennyeződések el legyenek távolítva.
2. Eltávolítani a ragasztómaradékokat és/vagy az egyéb idegen szennyezőanyagok maradványait
Windex® vagy Good Off® oldószert használva.
3. Annak érdekében, hogy el tudja távolítani a gyártási maradványokat és/vagy a nora® folyékony
gyantát, használjon nedves mopot, melyet mártson magas pH értékű (12-13 pH) tisztítószerbe,
a gyártó által javasolt hígítás szerint. Ahhoz, hogy elérjük a kívánt eredményt, hagyjuk a felületen
a tisztítószert legalább 10 percig.
4. Alaposan tisztítsa meg a padlót nora® pad 0-t, 1-et vagy 3M™ #5300 (kék) tisztító párnát
használva. Alkalmazza a DoodleBug™ pad tartót piros színű pad-del azokon a területeken,
amelyekhez a súroló gépek nem képesek hozzáférni.
5. A nedves porszívó készülék nem megfelelően higiénikus, ezért alkalmazása után öblítse le a
felületet tiszta vízzel, majd hagyja teljesen megszáradni.
6. Annak érdekében, hogy a felület fényesebb legyen, alkalmazzon 3M™ #4100 (fehér) pad-et és
polírozza fel szárazon a padlót.

Napi karbantartás
1. Használjon a padlón por eltávolítására alkalmas mopokat vagy porszívó készüléket, hogy a
szennyeződéseket megszűntesse.
2. Nedves moppal vagy súrológéppel tisztítsa meg a padlót nora® pad 0, 1 vagy 3M™ #5100
(piros), #5000 (világos zöld), vagy #5300 (kék) tisztító párnákat használva, semleges
tisztítószerekkel, a gyártó által javasolt higítás szerint. Alkalmazza a DoodleBug™ pad tartót
piros színű pad-del azokon a területeken, amelyekhez a súroló gépek nem képesek hozzáférni.
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Megjegyzés: A microfiber mopok használata optimálisabb szennyeződés eltávolítást eredményez.

Periódikus karbantartás
1. Használjon a padlón por eltávolítására alkalmas mopokat vagy porszívó készüléket, hogy a
szennyeződéseket megszűntesse.
2. Nedves mopok alkalmazásakor használjon pH semleges tisztítószert a gyártó által javasolt
hígítás szerint.
3. Sikálja át a padlót a 3M™ #5000 (világos zöld), vagy #5300 (kék) tisztító pad-eket használva –
a szennyeződés mértékétől függően. Használjon DoodleBug™ pad tartókat, piros pad-ekkel
azokon a területeken, amelyekhez a súroló készülék nem képesek hozzáférni.
4. A nedves porszívó készülék nem megfelelően higiénikus, ezért alkalmazása után öblítse le a
felületet tiszta vízzel, majd hagyja teljesen megszáradni.
5. Annak érdekében, hogy a felület fényesebb legyen, alkalmazzon 3M™ #4100 (fehér) pad-et és
polírozza fel szárazon a padlót.

Javasolt pad-ek
Installálás után
Napi karbantartás
Periódikus karbantartás

nora® Pad 0, nora® Pad 1, 3M™ #5300 (kék), 3M™ #4100 (fehér),
DoodleBug™ (piros) pad
nora® Pad 0, nora® Pad 1, 3M™ #5000 (világos zöld), 3M™ #5100 (piros),
3M™ #5300 (kék), DoodleBug™ (piros) pad
nora® Pad 0, nora® Pad 1, 3M™ #5000 (világos zöld), 3M™ #5300 (kék), 3M™
#4100 (fehér), DoodleBug™ (piros) pad

Megjegyzés: Sose használjon durva keféket, vagy fekete, barna, illetve 3M™ gyémánt tisztító pad-eket.

5

KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ: noraplan® TERMÉKEK
(KIVÉVE noraplan® lona)
Felületi textúrák

Sima felület

Némileg textúrált felület Lineárisan struktúrált felület

Általános megjegyzések
nora® padlóburkolatok felülete rendelkezik egy természetes fénnyel, így nem szükséges mesterséges
bevonatokkal kezelni.

Általános óvintézkedések
1. Amennyiben nedves tisztítást alkalmaz, kérjük minden esetben használjon jelzéseket, figyelem
felkeltő szalagokat, hogy a baleseteket elkerülje.
2. Az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelményekkel kapcsolatban, tisztítás előtt olvassa el
az SDS-t.
3. A padló csúszóssá válhat, amennyiben idegen anyagokkal szennyeződik. A lehető leghamarabb
távolítsa el a kiömlött anyagokat, hogy a padló megtarthassa a csúszásmentes tulajdonságát.
4. Sose használjon durva keféket, illetve barna, fekete vagy 3M™ gyémánt tisztító pad-eket.
5. Használjon 3M™ #5100 (piros), #5000 (világos zöld), vagy #5300 (kék) tisztító pad-eket, - attól
függően, hogy a felület milyen mértékben szennyezett – noraplan® burkolatok esetén (kivéve
noraplan® lona). A pad-ekre vonatkozóan külön útmutató áll rendelkezésre.
6. A létesítménybe bejutó szennyeződések, törmelékek és nedvesség csökkentése érdekében, a
bejáratoknál alkalmazzon beléptető szőnyeget.
7. A petróleum (ásványi olaj) alapú szennyeződéseket oldószerekkel kell eltávolítani. A felületet
azonnal öblítse le vízzel a folt eltávolítása után.
8. Ne engedje meg, hogy fémbútorok, illetve szeméttárolók közvetlenül érintkezzenek a nedves
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padlóval.
9. Építési sérülésekkel rendelkező felület esetén, kérjük vegye fel a kapcsolatot a nora technikai
részlegével.
10. Kövesse a létesítmény standard működési eljárásait.
11. Speciális, írásos tisztítási protokollok igénye esetén, kérjük forduljon a nora technikai részlegéhez.

Installáció utáni tisztítás
A terület elfoglalása előtt minden esetben el kell végezni egy általános tisztítást. A nedves ragasztókat
az installálás után 72 órán keresztül száradni kell hagyni. Amennyiben nora® nTx-et, vagy nora® 750
dryfix ragasztót használt, az általános tisztítást azonnal el lehet végezni. Ha az illesztések tömítése
hideg hegesztéssel készült, akkor mopok használta 8 óra elteltével, tisztítógép használata 24 óra
elteltével, szükség esetén pedig kefék használata 72 óra elteltével javasolt.
1. A szennyeződések és a por eltávolítása érdekében használjunk mopot, vagy porszívó
készüléket.
2. Nedves moppal tisztítsa meg a padlót, úgy, hogy a felmosóvízhez hozzáadja a gyártó által
javasolt semleges tisztítószert a megfelelő arányban hígítva.
3. Sikálja át a padlót a 3M™ #5100 (piros), vagy #5000 (világos zöld) tisztító pad-eket használva
– a szennyeződés mértékétől függően. Használjon DoodleBug™ pad tartókat, piros pad-ekkel
azokon a területeken, amelyekhez a súroló készülék nem képesek hozzáférni.
4. A nedves porszívó készülék nem megfelelően higiénikus, ezért alkalmazása után öblítse le a
felületet tiszta vízzel, majd hagyja teljesen megszáradni.

Napi karbantartás
1. Használjon a padlón por eltávolítására alkalmas mopokat vagy porszívó készüléket, hogy a
szennyeződéseket megszűntesse.
2. A padló nedves vagy géppel történő tisztításához használjon 3M™ #5100 (piros), vagy #5000
(világos zöld) tisztító pad-eket, valamint semleges tisztítószert a gyártó által javasolt hígítás
szerint. Használjon DoodleBug™ pad tartókat, piros pad-ekkel azokon a területeken,
amelyekhez a súroló készülék nem képesek hozzáférni.
Megjegyzés: A microfiber mopok használata optimálisabb szennyeződés eltávolítást eredményez.
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Periódikus karbantartás
1. Használjon a padlón por eltávolítására alkalmas mopokat vagy porszívó készüléket, hogy a
szennyeződéseket megszűntesse.
2. Nedves mopok alkalmazásakor használjon pH semleges tisztítószert a gyártó által javasolt
hígítás szerint.
3. Sikálja át a padlót a 3M™ #5000 (világos zöld), vagy #5300 (kék) tisztító pad-eket használva –
a szennyeződés mértékétől függően. Használjon DoodleBug™ pad tartókat, piros pad-ekkel
azokon a területeken, amelyekhez a súroló készülék nem képesek hozzáférni.
4. A nedves porszívó készülék nem megfelelően higiénikus, ezért alkalmazása után öblítse le a
felületet tiszta vízzel, majd hagyja teljesen megszáradni.

Javasolt pad-ek
Installálás után

3M™ #5000 (világos zöld), 3M™ #5100 (piros), DoodleBug™ piros pad

Napi karbantartás

3M™ #5000 (világos zöld), 3M™ #5100 (piros), DoodleBug™ piros pad

Periódikus karbantartás

3M™ #5000 (világos zöld), 3M™ #5300 (kék), DoodleBug™ piros pad

Megjegyzés: Sose használjon durva keféket, vagy fekete, barna, illetve 3M™ gyémánt tisztító pad-eket.
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KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ: noraplan® lona
Felületi textúra

Textúrált felület

Általános óvintézkedések

1. Amennyiben nedves tisztítást alkalmaz, kérjük minden esetben használjon jelzéseket, figyelem
felkeltő szalagokat, hogy a baleseteket elkerülje.
2. Az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelményekkel kapcsolatban, tisztítás előtt olvassa el
az SDS-t.
3. A padló csúszóssá válhat, amennyiben idegen anyagokkal szennyeződik. A lehető leghamarabb
távolítsa el a kiömlött anyagokat, hogy a padló megtarthassa a csúszásmentes tulajdonságát.
4. Sose használjon durva keféket, illetve barna, fekete vagy 3M™ gyémánt tisztító pad-eket.
5. Használjon 3M™ #5100 (piros), #5000 (világos zöld) tisztító pad-eket - attól függően, hogy a
felület milyen mértékben szennyezett. A pad-ekre vonatkozóan külön útmutató áll
rendelkezésre.
6.

A létesítménybe bejutó szennyeződések, törmelékek és nedvesség csökkentése érdekében, a
bejáratoknál alkalmazzon beléptető szőnyeget.

7. A petróleum (ásványi olaj) alapú szennyeződéseket oldószerekkel kell eltávolítani. A felületet
azonnal öblítse le vízzel a folt eltávolítása után, majd hagyja megszáradni.
8. Ne engedje meg, hogy fémbútorok, illetve szeméttárolók közvetlenül érintkezzenek a nedves
padlóval.
9. Építési sérülésekkel rendelkező felület esetén, kérjük vegye fel a kapcsolatot a nora technikai
részlegével.
10. Kövesse a létesítmény standard működési eljárásait.
11. Speciális, írásos tisztítási protokollok igénye esetén, kérjük forduljon a nora technikai
részlegéhez.

Installáció utáni tisztítás
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A terület elfoglalása előtt minden esetben el kell végezni egy általános tisztítást. A nedves ragasztókat
az installálás után 72 órán keresztül száradni kell hagyni. Amennyiben nora® nTx-et, vagy nora® 750
dryfix ragasztót használt, az általános tisztítást azonnal el lehet végezni. Ha az illesztések tömítése
hideg hegesztéssel készült, akkor mopok használta 8 óra elteltével, tisztítógép használata 24 óra
elteltével, szükség esetén pedig kefék használata 72 óra elteltével javasolt.

Az alábbi eljárásokat az intézménynek kell elvégeznie:
1. Feltörölni, vagy felporszívózni a padlót, hogy a por és szennyeződések el legyenek távolítva.
2. Nedves moppal, valamint semleges tisztítószerrel feltörölni a padlót, a gyártó által javasolt
hígítás szerint.
3. Átsikálni a padlót a 3M™ #5100 (piros), vagy #5000 (világos zöld) tisztító pad-eket használva –
a szennyeződés mértékétől függően – a noraplan® lona felületén. Használjon DoodleBug™ pad
tartókat, piros pad-ekkel azokon a területeken, amelyekhez a súroló készülék nem képesek
hozzáférni.
4. A nedves porszívó készülék nem megfelelően higiénikus, ezért alkalmazása után öblítse le a
felületet tiszta vízzel, majd hagyja teljesen megszáradni.

Napi karbantartás
1. Használjon a padlón por eltávolítására alkalmas mopokat vagy porszívó készüléket, hogy a
szennyeződéseket megszűntesse.
2. A padló nedves vagy géppel történő tisztításához használjon 3M™ #5100 (piros), vagy #5000
(világos zöld) tisztító pad-eket, valamint semleges tisztítószert a gyártó által javasolt hígítás
szerint. Használjon DoodleBug™ pad tartókat, piros pad-ekkel azokon a területeken,
amelyekhez a súroló készülék nem képesek hozzáférni.
Megjegyzés: Sose használjon durva keféket, fekete, barna vagy 3M™ gyémánt tisztító padeket.

Periódikus karbantartás
1. Használjon a padlón por eltávolítására alkalmas mopokat vagy porszívó készüléket, hogy a
szennyeződéseket megszűntesse.
2. Nedves tisztításnál használjon pH semleges tisztítószert, a gyártó által javasolt hígítás szerint.
Ahhoz, hogy elérjük a kívánt eredményt, a hagyjuk a felületen a tisztítószert legalább 10 percig.
3. Sikálja át a padlót a 3M™ #5100 (piros), vagy #5000 (világos zöld) tisztító pad-eket használva –
a szennyeződés mértékétől függően. Használjon DoodleBug™ pad tartókat, piros pad-ekkel
azokon a területeken, amelyekhez a súroló készülék nem képesek hozzáférni.
4. A nedves porszívó készülék nem megfelelően higiénikus, ezért alkalmazása után öblítse le a
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felületet tiszta vízzel, majd hagyja teljesen megszáradni.

Javasolt pad-ek

Installálás után
Napi karbantartás

3M™ #5000 (világos zöld), 3M™ #5100 (piros), DoodleBug™ piros pad
3M™ #5000 (világos zöld), 3M™ #5100 (piros), DoodleBug™ piros pad

Periódikus karbantartás

3M™ #5000 (világos zöld), 3M™ #5300 (kék), DoodleBug™ piros pad

Megjegyzés: Sose használjon durva keféket, vagy fekete, barna, illetve 3M™ gyémánt tisztító pad-eket.
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KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ – Vonatok és Buszok
Általános megjegyzések
nora® padlóburkolatok felülete rendelkezik egy természetes fénnyel, így nem szükséges mesterséges
bevonatokkal kezelni.

Általános óvintézkedések
1. Amennyiben nedves tisztítást alkalmaz, kérjük minden esetben használjon jelzéseket, figyelem
felkeltő szalagokat, hogy a baleseteket elkerülje.
2. Az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelményekkel kapcsolatban, tisztítás előtt olvassa el
az SDS-t.
3. A padló csúszóssá válhat, amennyiben idegen anyagokkal szennyeződik. A lehető leghamarabb
távolítsa el a kiömlött anyagokat, hogy a padló megtarthassa a csúszásmentes tulajdonságát.
4. Sose használjon durva keféket, illetve barna, fekete vagy 3M™ gyémánt tisztító pad-eket.
5. Használjon 3M™ #5100 (piros), #5000 (világos zöld) tisztító pad-eket noraplan® termékek
felületén, vagy #5300 (kék) tisztító pad-eket norament® termékek felületén.
6. A petróleum (ásványi olaj) alapú szennyeződéseket oldószerekkel kell eltávolítani. A felületet
azonnal öblítse le vízzel a folt eltávolítása után, majd hagyja megszáradni.

Installáció utáni tisztítás
A terület elfoglalása előtt minden esetben el kell végezni egy általános tisztítást. A nedves ragasztókat
az installálás után 72 órán keresztül száradni kell hagyni. Amennyiben nora® nTx-et, vagy nora® 750
dryfix ragasztót használt, az általános tisztítást azonnal el lehet végezni. Ha az illesztések tömítése
hideg hegesztéssel készült, akkor mopok használta 8 óra elteltével, tisztítógép használata 24 óra
elteltével, szükség esetén pedig kefék használata 72 óra elteltével javasolt.

Az alábbi eljárásokat az intézménynek kell elvégeznie:
1. Használjon a padlón por eltávolítására alkalmas mopokat vagy porszívó készüléket, hogy a
szennyeződéseket megszűntesse.
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2. Nedves tisztításnál használjon pH semleges tisztítószert, a gyártó által javasolt hígítás szerint.
Ahhoz, hogy elérjük a kívánt eredményt, hagyjuk a felületen a tisztítószert legalább 10 percig.
3. Sikálja át a padlót tisztítógéppel, 3M™ #5100 (piros), #5000 (világos zöld) tisztító pad-eket
használva a noraplan® termékek felületén, vagy #5300 (kék) tisztító pad-eket használva a
norament® termékek felületén. Alkalmazzon DoodleBug™ pad tartókat, piros pad-ekkel azokon
a területeken, amelyekhez a súroló készülék nem képesek hozzáférni.
4. A nedves porszívó készülék nem megfelelően higiénikus, ezért alkalmazása után öblítse le a
felületet tiszta vízzel, majd hagyja teljesen megszáradni.
Megjegyzés: Azokon a területeken, ahol nora® folyékony viasz volt használva a tömítéseknél, először
sikálja át a felületet 3M #5100 (piros), vagy #5000 (világos zöld) tisztító pad-del (noraplan®), magas pH
értékű (12-13 pH) tisztítószert alkalmazva, a gyártó által javasolt higítás szerint.

Napi karbantartás
1. Használjon a padlón por eltávolítására alkalmas mopokat vagy porszívó készüléket, hogy a
szennyeződéseket megszűntesse.
2. A rágógumi maradványokra és a fekete nyomokra vigyen fel erre alkalmas oldószert, a
szükséges alkalmazási időt betartva.
3. Használjon lapos felű spatulát a meglágyult gumi eltávolításához, majd alkalmazza a
DoodleBug™ pad-et a fekete nyomok eltűntetéséhez.
4. Alkalmazzon nedves mopot a padlón, mikrofiber párnával, időszakos karbantartáshoz használt
higított tisztítószerrel.

Periódikus karbantartás
1. Használjon a padlón por eltávolítására alkalmas mopokat vagy porszívó készüléket, hogy a
szennyeződéseket megszűntesse.
2. A rágógumi maradványokra és a fekete nyomokra vigyen fel erre alkalmas oldószert, a
szükséges alkalmazási időt betartva.
3. Használjon lapos felű spatulát a meglágyult gumi eltávolításához, majd alkalmazza a
DoodleBug™ pad-et a fekete nyomok eltűntetéséhez.
4. Alkalmazzon nedves mopot a padlón, mikrofiber párnával, időszakos karbantartáshoz használt
higított tisztítószerrel, melyet hagyjunk a felületen legalább 10 percig.
5. Sikálja át a padlót a 3M™ #5300 (kék) tisztító pad-del. Használjon DoodleBug™ pad tartókat,
piros pad-ekkel azokon a területeken, amelyekhez a súroló készülék nem képesek hozzáférni.
6. A nedves porszívó készülék nem megfelelően higiénikus, ezért alkalmazása után öblítse le a
felületet tiszta vízzel, majd hagyja teljesen megszáradni.
Megjegyzés: Annak érdekében, hogy a kezdeti takarítás után növelje a felület fényét, használjon a
padlón mopot, higított tisztítószerrel.
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Javasolt pad-ek

Installálás után
Napi karbantartás

3M™ #5000 (világos zöld), 3M™ #5100 (piros), 3M™ #5300 (kék), DoodleBug
(piros) pad
DoodleBug™ (piros) pad

Periódikus karbantartás

3M™ #5300 (kék), DoodleBug™ (piros) pad

Megjegyzés: Sose használjon durva keféket, vagy fekete, barna, illetve 3M™ gyémánt tisztító pad-eket.
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KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ: Álpadló esetén
Felületi textúra

Kalapácsütéses felület

Általános megjegyzések
nora® padlóburkolatok felülete rendelkezik egy természetes fénnyel, így nem szükséges mesterséges
bevonatokkal kezelni.

Általános óvintézkedések
1. Amennyiben nedves tisztítást alkalmaz, kérjük minden esetben használjon jelzéseket, figyelem
felkeltő szalagokat, hogy a baleseteket elkerülje.
2. Az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelményekkel kapcsolatban, tisztítás előtt olvassa el
az SDS-t.
3. Ne áztassa a padlót.
4. A padló csúszóssá válhat, amennyiben idegen anyagokkal szennyeződik. A lehető leghamarabb
távolítsa el a kiömlött anyagokat, hogy a padló megtarthassa a csúszásmentes tulajdonságát.
5. Sose használjon durva keféket, vagy fekete, barna, illetve 3M™ gyémánt tisztító pad-eket.
6. Amikor szükséges, használjon 3M™ #5100 (piros), vagy #5000 (világos zöld) tisztító pad-eket.
7. A létesítménybe bejutó szennyeződések, törmelékek és nedvesség csökkentése érdekében, a
bejáratoknál alkalmazzon beléptető szőnyeget.
8. A petróleum (ásványi olaj) alapú szennyeződéseket oldószerekkel kell eltávolítani. A felületet
azonnal öblítse le vízzel a folt eltávolítása után, majd hagyja megszáradni.
9. Ne engedje meg, hogy fémbútorok, illetve szeméttárolók közvetlenül érintkezzenek a nedves
padlóval.
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Installáció utáni tisztítás
A terület elfoglalása előtt minden esetben el kell végezni egy általános tisztítást. A nedves ragasztókat
az installálás után 72 órán keresztül száradni kell hagyni. Amennyiben nora® nTx-et, vagy nora® 750
dryfix ragasztót használt, az általános tisztítást azonnal el lehet végezni. Ha az illesztések tömítése
hideg hegesztéssel készült, akkor mopok használta 8 óra elteltével, tisztítógép használata 24 óra
elteltével, szükség esetén pedig kefék használata 72 óra elteltével javasolt.

Az alábbi eljárásokat az intézménynek kell elvégeznie:
1. Használjon a padlón por eltávolítására alkalmas mopokat vagy porszívó készüléket, hogy a
szennyeződéseket megszűntesse.
2. Használjon permetező fejjel ellátott üveget, melyben higított tisztítószer található és juttassa a
felületre, majd alkalmazza a 3M™ #5100 (piros), vagy #5000 (világos zöld) tisztító pad-eket. Kisebb
területeket (1 m2) permetezzen le egyszerre és addig súrolja a felületet, amíg teljesen meg nem
szárad (öblítse le vagy cserélje ki a párnákat, amikor megteltek nedvességgel). Alkalmazzon
DoodleBug™ pad tartókat, piros pad-ekkel azokon a területeken, amelyekhez a súroló készülék nem
képesek hozzáférni.
3. Nedvesítse meg vagy öblítse le a padlót mikrofiber mop vagy tisztítógép használatával, valamint
minimális mennyiségű tiszta vízzel, majd hagyja teljesen megszáradni a felületet.

Megjegyzés: Azokon a területeken, ahol nora® folyékony viasz volt alkalmazva a tömítéseknél, először
sikálja fel a felületet 3M™ #5300 (kék) tisztító pad-del (noraplan®) és használjon magas pH értékű (12-13 pH)
tisztítószert. Törölje fel a maradékot nedves porszívó készülékkel és öblítse le a felületet vízzel.

Napi karbantartás
1. Használjon a padlón por eltávolítására alkalmas mopokat vagy porszívó készüléket, hogy a
szennyeződéseket megszűntesse.
2. Nedvesítse meg vagy öblítse le a padlót mikrofiber mop vagy tisztítógép használatával minimális
mennyiségű tiszta vízzel, majd hagyja teljesen megszáradni a felületet.
Megjegyzés: Szükség esetén alkalmazzon más típusú tisztítási procedúrát is, hogy a makacsabb
szennyeződéseket eltávolítsa.
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Javasolt pad-ek

Installálás után
Napi karbantartás

3M™ #5000 (világos zöld), 3M™ #5100 (piros), 3M™ #5300 (kék),
DoodleBug™ (piros) pad
n/a

Megjegyzés: Sose használjon durva keféket, vagy fekete, barna, illetve 3M™ gyémánt tisztító pad-eket.
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KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ: Szaniter alap és fali alap
karbantartás
Felületi textúra

Sima felület

Általános megjegyzések
A nora® szaniter alap felületén gyártási maradvány található, melyet el kell távolítani (lásd: Installáció utáni
karbantartás), különben a padló könnyen szennyeződik.
A nora® fali alap nem igényel installáció utáni első tisztítást.
A nora® szaniter alap és fali alap nem igényel semmilyen bevonatot.

Általános óvintézkedések
1. Amennyiben nedves tisztítást alkalmaz, kérjük minden esetben használjon jelzéseket, figyelem
felkeltő szalagokat, hogy a baleseteket elkerülje.
2. Az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelményekkel kapcsolatban, tisztítás előtt olvassa el
az SDS-t.
3. A szaniter alap csúszóssá válhat, amennyiben idegen anyagokkal szennyeződik. A lehető
leghamarabb távolítsa el a kiömlött anyagokat, hogy a padló megtarthassa a csúszásmentes
tulajdonságát.
4. Sose használjon durva keféket, valamint fekete vagy barna tisztító pad-eket.
5. Használjon DoodleBug™ tisztítót 3M™ (piros) pad-del, vagy mikrofiber anyaggal.
6. A létesítménybe bejutó szennyeződések, törmelékek és nedvesség csökkentése érdekében, a
bejáratoknál alkalmazzon beléptető szőnyeget.
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7. A petróleum (ásványi olaj) alapú szennyeződéseket oldószerekkel kell eltávolítani. A felületet
azonnal öblítse le vízzel a folt eltávolítása után, majd hagyja megszáradni.
8. Ne engedje meg, hogy fémbútorok, illetve szeméttárolók közvetlenül érintkezzenek a nedves
padlóval.

Installáció utáni tisztítás (nora® szaniter alap esetén)
Az installáció után el kell végezni egy általános tisztítást. Amennyiben az illesztéseknél hideg hegesztést
alkalmaztunk, várjuk minimum 8 órát.

Az alábbi eljárásokat az intézménynek kell elvégeznie:
1. Alkalmazzon a szaniter alap felületén por eltávolítására alkalmas mopokat, hogy megszüntesse a
port és a szennyeződéseket.
2. Távolítsa el a foltokat és idegen anyagokat Windex® vagy Goof Off® oldószert használva.
3. Nedvesítse meg a szaniter alapot moppal, melyhez használjon higított magas pH értékű (12-13 pH)
tisztítószert/zsíroldót, majd hagyja a felületen 10 percig.
4. Finoman sikálja át a szaniter alapot DoodleBug™ pad tartóval, 3M™ #5300 (piros) pad-et vagy
mikrofiber anyagot használva.
5. A nedves porszívó készülék nem megfelelően higiénikus, ezért alkalmazása után öblítse le a
felületet tiszta vízzel, majd hagyja teljesen megszáradni.

Napi karbantartás

1. Távolítsa el a foltokat és idegen anyagokat Windex® vagy Goof Off® oldószert használva.
2. Nedvesítse meg a szaniter vagy fali alapot mikrofiber moppal, vagy anyaggal, melyhez használjon
napi karbantartáshoz alkalmas tisztítószert a megfelelő arányban higítva és hagyja teljesen
megszáradni.

Javasolt pad-ek

Installálás után

Kizárólag nora® szaniter alap esetén: DoodleBug™ (piros)pad

Napi karbantartás

n/a

Megjegyzés: Sose használjon durva keféket, valamint fekete vagy barna tisztító pad-eket.
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KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ: Lépcső karbantartás
Felületi textúrák

Kalapácsütéses felület

Pogácsás felület

Általános megjegyzések
A norament® lépcsőelemek felületén gyártási maradvány található. Ezt a gyártási maradványt el kell
távolítani (lásd: Installáció utáni karbantartás) mielőtt a lépcsőket használatba vennék, különben vonzani
fogja a port és a szennyeződéseket. A norament® lépcsőelemek felülete rendelkezik egy természetes
fénnyel, így nem igényel semmilyen bevonatot.

Általános óvintézkedések
1. Amennyiben nedves tisztítást alkalmaz, kérjük minden esetben használjon jelzéseket, figyelem
felkeltő szalagokat, hogy a baleseteket elkerülje.
2. Az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelményekkel kapcsolatban, tisztítás előtt olvassa el
az SDS-t.
3. Ne áztassa el a felületet.
4. A lépcsőelemek és a padló csúszóssá válhat, amennyiben idegen anyaggal szennyeződik. A
lehető leghamarabb távolítsa el a kiömlött anyagokat, hogy a padló megtarthassa a
csúszásmentes tulajdonságát.
5. Sose használjon durva keféket, valamint fekete vagy barna, illetve 3M™ gyémánt tisztító padeket.
6. Használjon DoodleBug™-et, 3M™ #5300 (kék) tisztító pad-del.
7. A létesítménybe bejutó szennyeződések, törmelékek és nedvesség csökkentése érdekében, a
bejáratoknál alkalmazzon beléptető szőnyeget.
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8. A petróleum (ásványi olaj) alapú szennyeződéseket oldószerekkel kell eltávolítani. A felületet
azonnal öblítse le vízzel a folt eltávolítása után, majd hagyja megszáradni.
9. Ne engedje meg, hogy fémbútorok, illetve szeméttárolók közvetlenül érintkezzenek a nedves
padlóval.

Installáció utáni tisztítás
Az installáció után el kell végezni egy általános tisztítást. Amennyiben az illesztéseknél hideg hegesztést
alkalmaztunk, várjuk minimum 8 órát. Súrológép használata 24 óra elteltével, szükség esetén pedig
polírozás 72 óra elteltével javasolt.

Az alábbi eljárásokat az intézménynek kell elvégeznie:
1. Használjon por eltávolítására alkalmas mopot, vagy porszívókészüléket,
lépcsőelemekről/padlóról eltávolítsa a koszt és a szennyeződéseket.

hogy

a

2. Távolítsa el ragasztó maradványokat és/vagy az idegen anyagokból származó foltokat Windex®
vagy Goof Off® oldószert használva.
3. Alkalmazzon nedves mopot a lépcsőelemen/padlón felülről lefelé haladva (ne álljon meg a
nedves felületen) és használjon magas pH értékű (12-13 pH) higított tisztítószert, mely általános
tisztításra vagy zsíroldásra alkalmas. Hagyja az oldószert hatni legalább 10 percig a felületen,
hogy a kívánt hatást elérje, majd törölje le moppal.
4. Finoman súrolja át a lépcsőelemet/padlót DoodleBug™-et használva, 3M™ #5300 (kék) tisztító
pad-del. Kezdje a súrolást a legfelső lépcsőelemmel és haladjon lefelé. Mindig arra területre
álljon rá, amelyet éppen súrol.
5. A nedves mop nem eléggé higiénikus megoldás, így használata után öblítse le a
lépcsőelemek/padló felületét tiszta vízzel és hagyja teljesen megszáradni.

Napi karbantartás
1. Használjon por eltávolítására alkalmas mopot, vagy porszívókészüléket,
lépcsőelemekről/padlóról eltávolítsa a koszt és a szennyeződéseket.

hogy

a

2. Megnedvesített moppal törölje le a lépcsőelemek/padló felületét, melyhez használjon napi
tisztításhoz alkalmas higított tisztítószert, majd hagyja teljesen megszáradni.
Megjegyzés: Sose használjon a durva keféket, vagy fekete, barna, illetve 3M gyémánt tisztító pad-eket.
Installáció után

3M™ #5300 (kék)

Napi karbantartás

n/a
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