Falépcs k, és lépcs lapok ápolása
A lépcs t rendszeresen meg kell tisztítania a piszoktól, portól és a homoktól. Ezek a
lerakódások úgy viselkednek, mint a csiszolópapír, ezért a leggyorsabban el kell távolítani a
lépcs fa felületér l.

A tisztítás puha kefével, porszívóval vagy puha, száraz, pamut
ronggyal történhet, de sohasem er s dörzsöléssel!
A Falépcs l tudni kell, hogy m szárított faanyagból készül, és mint ilyen rosszul reagál a
magas, vagy er sen változó páratartalomra, és mindenféle nedvességre nagyon érzékeny.
Ezért csak nagyon er s koszolódás esetén nyúljunk a teljesen kicsavart, enyhén nedves
rongyhoz, amit rögtön utána szárazra is kell törölni. Amennyiben ez sem eredményes akkor
már csak a Loba Cleaner segíthet. Tudni kell, hogy a víz okozta károsodásra a garancia nem
vonatkozik.

Ne használjon semmiféle szilikon tartalmú ápolószert mert a
felületet csúszóssá, és az esetleges felújítást problémássá teszi.
Ápolószert, csak ha muszáj, akkor a Loba termékeit ajánljuk.
Ne használjon mikroszálas és g z tisztítót olajozott vagy lakkozott fa felületekhez.
Lakkozott, festett vagy olajozott felületekre került víz, zsír, kiömlött alkohol és egyéb
szennyez anyagokat azonnal el kell távolítani. Kerüljük a falépcs n a piszkos cip vel való
közlekedést, mert ez rendkívül felgyorsítja a felület kopását.
Lakkozott felület esetleges sérülésének javítása nehézkes, javító lakkozásra a MILESI-nél
beszerezhet , Borma Holzspray Transparent 20%-os anyagát használhatjuk.
Olajozott felületeken a rendszeres karbantartás biztosítja a hosszú élettartamot. A megadott
márkájú kemény olajjal, legalább évente kétszer, fentr l lefelé haladva egy nem szálasodó
puha ruhával leheletvékonyan töröljük át, és reggelig hagyjuk megszáradni. Ett l a felület
szebb és az id múlásával egyre keményebb lesz. Javítása egyszer , finom csiszolás után
újra olajozzuk a felületet.
Fontos, hogy az olajos rongy öngyulladásra hajlamos és t zveszélyes, használat után
azonnal dobjuk a t zbe, vagy terítsük ki biztonságos helyre, hogy kiszáradjon!
Rozsdamentes acél felületek tisztítására nem karcoló tisztítószereket használhatunk.
Gyakran elég egy er teljes dörzsölés puha, tiszta ruhával. Makacs foltokat a kereskedelmi
forgalomban kapható rozsdamentest tisztító szerrel meg lehet szüntetni.
Nem alkalmas rozsdamentes acél tisztítására a következ k:
• csiszolóanyagok (mert károsítják a felszínét)
• króm, ezüst és bronz ápolási termékek (ezek oxidálnak)
• bútor polírozók és más fényesít hatású anyagok (viaszos filmet képeznek)
Ha betartja a kezelési utasításokat, hosszú évekig örömét leli majd Masszív Falépcs jében.
http://massziv.hu/

