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A norament® 975 LL tisztítási javaslatai 
 
 

 
 
 

 

1. 

 
A telepítés utáni 

első tisztítás 

 

 
Megfelelő eljárással távolítsa el a száraz, könnyen feltakarítható  
szennyeződéseket. 

 
 

Ügyeljen arra, hogy megfelelő tisztítószert alkalmazzon (lásd a tisztító- és 

polírozószerek táblázatát) és az egységes tiszta hatás érdekében piros 

tisztítókorong* használatát javasoljuk. 

 

2. 

 
Rutinszerű 

tisztítás / 
polírozás 

 

 
Távolítsuk el a porréteget permetezéssel nedvesített vagy  
előnedvesített törlőkendővel (gézkendővel). 

 

 
Ha polírozó termékeket használ (lásd tisztító- és polírozószerek táblázatát), a 

polírozás** rendszeres időközönként, megfelelő fehér polírozó párna* 

használatával ajánlott. 

 

3. 

 
Időközi tisztítás 

 

 
Megfelelő eljárással távolítsa el a száraz, könnyen feltakarítható  
szennyeződéseket. 

 
 

Ügyeljen arra, hogy megfelelő tisztítószert alkalmazzon (lásd a tisztító- és 

polírozószerek táblázatát) és az egységes tiszta hatás érdekében piros 

tisztítókorong* használatát javasoljuk. 

 
 
 
 
 
 
 

Általános tudnivalók: 

• Mivel a bevonatok rendszeres és költséges alaptisztítást és felújítást igényelnek, a nora systems GmbH azt 

javasolja, hogy a sűrű és zárt felületű norament® gumi padlóburkolatokat ne vonják be. 

• Kérjük, kövesse a termék használati utasítását és a felhasznált tisztító- és polírozószerek biztonsági adatlapjait. 

*   Megfelelő párnák: 3M, stb. 

** Használjon egykorongos polírozógépet 300-800 ford./perc (polírozókefe) vagy 1000-1500 ford./perc (polírozópárna) fordulatszámmal. 

Alternatív megoldásként használhat nagy sebességű gépet is 300-800 ford./perc fordulatszámmal (polírozópárna). 

 
További kérdések esetén, kérjük, forduljon a nora műszaki szolgálatához a www.nora.com honlapon. 

A tisztítási eljárások részletes leírását a „Tisztítási fogalmak” nevű dokumentumban találja. 

http://www.nora.com/


2021.01.  

A norament® 975 LL tisztítási javaslatai 
 

Tisztító- és polírozószerek 

A táblázatban felsorolt tisztító- és polírozószerek a német tisztítószer-gyártók ajánlásai. Helyiségtől függően érdemes lehet a szabványtól eltérő termékeket vagy eljárásokat alkalmazni, azonban minden 

esetben tartsa be a tisztítószer gyártói javaslatait. Kérjük, kövesse a termékre vonatkozó gyártói utasításokat. Természetesen a felsorolásban nem szereplő gyártók megfelelő tisztítószereit is használhatja, 

betartva azok javaslatait. A nora a lista figyelembevételét javasolja, a tapasztalatunk szerint ugyanis ezekkel a tisztítószerekkel lehet a legjobb hatást elérni. 
 

 
Vállalatok 

 
Első/időközi tisztítás 

 
Rutinszerű tisztítás / polírozás 

Diversey GmbH 

68219 Mannheim 

Tel. +49 (0)621 / 8757-0 

 
Taski Combi 

800 ml 8 l vízhez adagolva 

Taski tensol, 40 ml – 80 ml 8 l vízhez adagolva 

Szükség esetén váltson Taski 300-ra,  

80 ml 8 l vízhez adagolva 

Dr. Schnell Chemie GmbH 

80807 München 

Tel. +49 (0)89 / 350 608-0 

 
FLOORTOP 

800 ml 8 l vízhez adagolva 

FLOORTOP, 40 ml 8 l vízhez adagolva  

Szükség esetén váltson SCHIROCCO CLEAN-re, 

40 ml – 80 ml 8 l vízhez adagolva 

Ecolab Deutschland GmbH 

40789 Monheim am Rhein 

Tel. +49 (0)2173 / 599-0 

 
Maxx Indur 2 

800 ml 8 l vízhez adagolva 

Maxx Indur 2, 40 ml – 80 ml 8 l vízhez adagolva 

Szükség esetén váltson Maxx Magic 2-re,  

40 ml 8 l vízhez adagolva 

Johannes Kiehl KG 

85235 Odelzhausen 

Tel. +49 (0)8134 / 9305-0 

 
Procur koncentrátum  

200 ml 8 l vízhez adagolva 

Procur koncentrátum 25 ml 8 l vízhez adagolva 

Szükség esetén váltson Veripropra,  

40 ml 8 l vízhez adagolva (1 adag) 

Tana-Chemie GmbH 

55120 Mainz 

Tel. +49 (0)6131 / 964-03 

 
TAWIP original  

800 ml 8 l vízhez adagolva 

TAWIP original, 40 ml – 80 ml 8 l vízhez adagolva 

Szükség esetén váltson TANET extreme-re,  

40 ml – 60 ml 8 l vízhez adagolva 

KLEEN Purgatis GmbH 

32120 Hiddenhausen 

Tel. +49 (0)5223 / 9970-40 

 
PREMIUM No. 4 

800 ml 8 l vízhez adagolva 

PREMIUM No. 4, 40 ml 8 l vízhez adagolva 

Szükség esetén váltson SEVERA SKY-ra,  

40 ml 8 l vízhez adagolva 

Dreiturm GmbH 

36396 Steinau a. d. Str. 

Tel. +49 (0)6663 / 970-0 

 
GOLDREIF Klarwischpflege 

200 ml 8 l vízhez adagolva 

GOLDREIF Klarwischpflege, 40 ml 8 l vízhez adagolva 

Szükség esetén váltson MULTINETZER-re,  

40 ml 8 l vízhez adagolva 

Dr. Schutz GmbH 

53175 Bonn 

Tel. +49 (0)228 / 95352-0 

 
R1000 Padlótisztító  

800 ml 8 l vízhez adagolva 

R1000 Padlótisztító, 40 ml 8 l vízhez adagolva 

Szükség esetén váltson PU cleanerre,  

40 ml 8 l vízhez adagolva 

Buzil-Werk Wagner GmbH & Co. KG 

87700 Memmingen 

Tel. +49 (0)8331 / 930-6 

 
S 780 Corridor® Daily  

800 ml 8 l vízhez adagolva 

S 780 Corridor® Daily, 40 ml 8 l vízhez adagolva 

Szükség esetén váltson S766 Corridor PUR Cleanre, 

40 ml 8 l vízhez adagolva 

 


