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Meghatározás: 

Pormegkötő törlés nedvesített vagy előre benedvesített tisztítókendőkkel (nedves törlőkendővel), vagy speciális száraz 

mikroszálas termékekkel (elektrosztatikus pormegkötő törlőkendővel) történik, melyek segítségével eltávolíthatók a nem 

ragadós szennyeződések, valamint a nagyobb szennyeződések egy kisebb része, illetve ezt követően a nagyobb 

szennyeződéseket egy kukába tudja dobni. 

 
Cél/Eredmény: 

A nagyobb szennyeződések és az álló finompor (por, pihék) eltávolítása. A ragadó szennyeződések (italok, kültérről behozott 

szennyeződés, kiömlött anyagok) továbbra is jelen lehetnek a felületen. 

 
Megjegyzések/Észrevételek: 

• Alkalmas az álló finompor eltávolítására a rutinszerű tisztítás során 

• Nagyobb törmelék eltávolítása csak részben lehetséges 

• A leragadt szennyeződés eltávolítása nem lehetséges 

• Puha kendőt a sima padlóburkolatok esetében használjon (ahol nincsenek mélyebb fugák) 

• A textil felületeket kizárólag speciális mikroszálas termékkel szárazon törölje át 

• Hatékonyabb, észszerűbb és higiénikusabb, mint a söprés, mivel a por nem kavarodik fel 

 

 

Meghatározás: 

A leragadt szennyeződések (italok, kültérről behozott szennyeződések stb.) eltávolítása kézi nedves törléssel és nedves 

tisztítókendővel. Ehhez az eljáráshoz megfelelő fertőtlenítő padlótisztító szereket alkalmazhat; ezzel egyidejűleg mosópolírozóval 

fényesítő hatást is elérhet. 

 
Cél/Eredmény: 

A felületen nem lehet nem letapadó szennyeződés, nagyobb törmelék, letapadó szennyeződés (italok, kültérről behozott stb.) 

és egyéb maradványok. Guminyomok továbbra is láthatók lehetnek a felületen. Mosópolírozó használatakor a fényezés nem 

szabad, hogy szennyezett legyen, és eltávolíthatónak kell lennie a padlóról összetettebb és környezetkárosító alaptisztítás 

nélkül is. Fertőtlenítőszerek alkalmazásakor a cél, hogy meggátoljuk a kórokozók megtapadását. 

 
Megjegyzések/Észrevételek: 

Annak érdekében, hogy hatékonyan el tudja távolítani a vízoldható letapadó szennyeződéseket, valamint a nem letapadó 

szennyeződéseket, a nedves felmosás előtt megfelelő módszerrel (portörlés vagy porszívózás) el kell távolítania a nem 

letapadó szennyeződést. 

A nedves feltörlés különböző módszerei az alábbiak: 

• Egylépéses módszer 

• Kétlépéses módszer 

• Helyi nedves felmosás 

• Nedves felmosás permetező rendszerrel kombinálva 

 
 

 
 

 

 
 
 

Együttműködő partnerünk: 

Pormegkötő törlés 

Nedves felmosás 
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Meghatározás: 

A burkolat tisztítása egyetlen művelettel történik egy nagyjából alaposan kicsavart tisztítókendővel (felmosófej, padlótörlő). A 

műveletből visszamaradt folyadék magától megszárad. A tisztítószeren kívül polírozó- vagy fertőtlenítőszer is adagolható a 

felmosó vízbe. 

 
Cél/Eredmény: 

Lásd nedves felmosás. 

 
Megjegyzések/Észrevételek: 

Csak olyan padlóburkolatokhoz használható, amelyek nem nagyon szennyezettek vagy nem szívják magukba a nedvességet (ha 

a tisztítókendőket kellően kicsavarták). Annak érdekében, hogy a tisztító-, polírozó- és fertőtlenítőszer maradványai ne 

halmozódjanak fel, és ne maradjon szennyeződés, javasoljuk, hogy rendszeres időközönként kétszer alkalmazza a nedves 

felmosást (például minden ötödik felmosásnál). 

Az egylépéses felmosáshoz használhat gurulós vödröt és csavarókosarat, előre benedvesített (impregnált) felmosófejet, és 

csepegtetőtálcás edényt. 

 
 

Meghatározás: 

A kétlépéses módszer a hagyományos nedves felmosás módszere. Az első művelet során tisztítókendővel (kendővel, 

felmosófejjel, széles padlótörlővel stb.) annyi tisztítófolyadékot kell felvinni, amennyi a letapadt vízoldható szennyeződés 

felpuhulásához vagy feloldásához szükséges. A második munkafázisban a könnyen eltávolítható szennyeződést alaposan 

kicsavart tisztítókendővel kell felmosni. Ez lerövidíti a száradási időt és csökkenti a csúszásveszélyt. 

 
Cél/Eredmény: 

Lásd nedves felmosás. 

 
Megjegyzések/Észrevételek: 

Ezzel a módszerrel a tisztítás eredményesebb szokott lenni, mint az egylépéses nedves felmosással. 

A kétlépéses felmosáshoz használhat gurulós vödröt és csavarókosarat, a „klasszikus” váltogatós módszert, amikor cseréli a 

felmosófejet, csepegtetőtálcás edényt, dupla törlőkendőt vagy speciális adagolófejet. 

 
 

Meghatározás: 

A teljes felület bizonyos részeinél alkalmazunk csak nedves felmosást. 

 
Cél/Eredmény: 

Lásd nedves felmosás. Mivel a tisztítás csak pontról pontra történik, a tisztítási eredmény a teljes területhez képest nem 

annyira jelentős. 

 
Megjegyzések/Észrevételek: 

Ez a módszer gyakran előnyös, ha egy kis területet többször kell felmosni, mint a teljes felületet, például italautomaták körüli 

foltok vagy osztálytermi krétamaradványok felmosása esetén. Ezenkívül a pontszerű nedves felmosás akkor is megfelelő lehet, 

ha csak letapadt szennyeződéseket kell pontról pontra eltávolítani, és a teljes felületen pormegkötő tisztítást végez. 

 

Együttműködő partnerünk: 

Egylépéses nedves felmosás 

Kétlépéses nedves felmosás 

Helyi nedves felmosás 
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Meghatározás: 

Egy permetező segítségével fújjon némi használatra kész tisztítószert egy tisztítókendőre vagy közvetlenül a szennyezett 

padlóra, és törölje át a szennyezett felületet egy széles felmosóval vagy egy megfelelő tisztítókendővel. 

 
Cél/Eredmény: 

Lásd nedves felmosás. 

 
Megjegyzések/Észrevételek: 

Ezt a módszert a kevésbé szennyezett és a nedvességre nem érzékeny padlóburkolaton használja. A munka nehézsége 

nagyjából megegyezik a kétlépéses nedves felmosással. 

 
 

Meghatározás: 

Tisztítógéppel (más néven automatikus padlótisztító géppel) történő automatikus nedves tisztítás, kefével vagy tisztítópárnával 

a könnyen eltávolítható szennyeződések és a letapadt szennyeződések eltávolítására. A padlót nedvesen tisztítják, és a 

könnyen eltávolítható szennyeződéseket ugyanabban a műveletben nedves porszívózással szívják fel, ami a szennyvíztartályba 

kerül. 

 
Cél/Eredmény: 

A felületen nem lehet nagyobb törmelék, álló finompor (por, szösz) és letapadó szennyeződés (italok, kültérről behozott), 

valamint csíkozás vagy foltok. Cipősaroknyomok továbbra is láthatók lehetnek a felületen. 

 
Megjegyzések/Észrevételek: 

Különösen alkalmas olyan nagyobb területekhez, ahol nincs nagy átmenő forgalom. 

A gyors száradás lehetővé teszi, hogy a felmosás után rövid idővel már használhassák a felületet. Adagoljon gyengén habzó 

tisztítószert a tisztítógép tisztavíz-tartályába. 

 
 

Meghatározás: 

Gépi kezelés kefével (polírozókefék) vagy párnákkal (polírozópárna vagy speciális párna) kezeletlen vagy polírozószerrel kezelt 

padlóburkolatokon. 

A padlótisztító gépek felszerelhetők porszívózó egységgel (polírozás és egyidejű poreltávolítás száraz porszívózással egy 

munkaciklusban = porszívós polírozás) 

 
Cél/Eredmény: 

A felületen nem látszódnak a forgalom nyomai, cipősaroknyomok és más letapadó szennyeződések. A védőfólia megjelenése 

egységes; a fényezés jellegétől függően speciális fényt kap a felület. 

 
Megjegyzések/Észrevételek: 

A járás biztonságát nem szabad korlátozni. 

A polírozott felületek több előnnyel járnak, így többek között például ellenállóbbá válnak az átmenő forgalommal és a kezelőszerekkel 

szemben, szebb a megjelenésük, és hosszabb időközönként kell csak tisztítani, ezáltal költséget takaríthat meg, valamint kisebb 

hatást gyakorol a környezetre. 

 
Együttműködő partnerünk: 

Nedves felmosás permetező rendszerrel kombinálva 

Vákuumos tisztítás 

Polírozás 
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Meghatározás: 

Egykorongos gépen vagy nagy sebességű gépen kézi szórópisztollyal vagy szóróberendezéssel tisztítószert permeteznek a 

padlóburkolat azon részeire, ahol makacs foltok vagy kopásnyomok találhatók a védőfólián. Ezeket a területeket kezelje 

megfelelő polírozó párnás (pl. piros párnás) géppel, és permetezzen tisztítószert a területre. A kezelt területeket megfelelő 

párnával (bézs/sárga, piros) polírozza át. 

 
Cél/Eredmény: 

A felületen nincsenek makacs foltok, cipőnyomok, karcolások, kopások stb. A tisztítás helyreállította a védőfólia elhasználódott 

foltjait, melyek igazodnak a felület többi részéhez. Egységes (csillogó) kinézet. 

 
Megjegyzések/Észrevételek: 

A padlónak, a szennyeződésnek és a gép típusának megfelelő tisztítószert és párnakorongot szükséges használni. A járás biztonságát 

nem szabad korlátozni. 

 

 

Meghatározás: 

Kézi vagy gépi padlótisztítás kefével vagy tisztítópárnával a letapadt makacs szennyeződések eltávolítására. 

 
Cél/Eredmény: 

Nem szabad, hogy a felületen nagyobb törmelék, por vagy bármilyen maradvány legyen. A felület nem lehet csíkos, és nem 
látszódhatnak meg rajta a törlés nyomai. 

 
Megjegyzések/Észrevételek: 

Intenzívebb rutintisztítási módszer erősen szennyezett területeken (pl. élelmiszeripari területek, ipari területek, uszodák stb.) 

vagy alaptisztítás alkalmazásakor. Gépi nedves mosás korongos vagy görgő kefés géppel. A könnyen tisztítható 

szennyeződéseket ezután nedves porszívóval távolítják el. 

 
 

Meghatározás: 

A le nem tapadó vagy alig letapadt szennyeződés száraz felszívása porszívóval. 

 
Cél/Eredmény: 

Nem szabad, hogy a felületen nagyobb törmelék, por vagy szösz legyen látható. Letapadó szennyeződés (pl. italfoltok) 

továbbra is láthatók lehetnek a felületen. 

 
Megjegyzések/Észrevételek: 

A porszívózás minden felületre alkalmas; a tisztítási eredmények azonban korlátozottak. 

 

 
 

 
 

 
 
 

Együttműködő partnerünk: 

Tisztítás 

Nedves tisztítás 

Porszívózás 


