A ReFlex gumitégla ápolása:
Tanácsok, hogy ReFlex gumiburkolata hosszú ideig a legjobb formában maradjon:
Figyelem: telepítés előtt mindenképpen olvassa el figyelmesen a használati és telepítési útmutatót

Havi rendszerességű tisztítás:
Slaggal mossa le a teljes felületet, hogy ezáltal eltávolítsa az esetleges étel és ital maradványokat,
és törmelékeket. Ha magasnyomású mosót használ, a nyomás ne legyen nagyobb 100 bar-nál. A
szórófejet ne közelítse 30 cm-nél jobban a felülethez. Ezt az általános tisztítást szükség szerinti
gyakorisággal ismételje meg.

Foltok esetén: olyan foltok esetén, amelyek a fenti művelettel nem távolíthatóak el, alkalmazzon
enyhe háztartási tisztítószert a még nedves felületen. A tisztítószerrel befújt felületről közepes
erősségű kefével távolítsa el a foltot. Makacs foltok esetén ismételje meg újra a műveletet.

„Nagytakarítás”: slaggal mossa le a felületet, majd víz és háztartási tisztítószer felhasználásával
készült mosószeres oldattal mossa át a felületet egy közepes erősségű kefe használatával kb. 1x1
m-es területenként haladva. Miután elkészült, öblítse le az egész felületet kerti slaggal.

A legjobb eredmény eléréséhez...
1.

A tisztítást kora reggel, vagy késő délután végezze, mert a tűző napon a tisztítószer gyorsan

megszárad, így nincs elég ideje hatni.
2.

A tisztítandó felületnek enyhén nedvesnek kell lennie a tisztítószer felvitele előtt.

3.

Kisebb, kb 1x1 m-es területenként haladjon, hogy alaposan át tudja súrolni a felületet, és

ne maradjanak a tisztítás után foltok, vagy csíkok a felületen.
4.

Tartsa szem előtt, hogy a keletkezett foltokat általában legkönnyebb azonnal eltávolítani.

Bizonyos típusú szennyeződések egy idő után úgy „beleéghetnek” a burkolatba, hogy később csak
nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem távolíthatóak el.
5.

Bizonyos makacs szennyeződések még a fent leírt folyamat alapos elvégzése ellenére is a

felületen maradhatnak.

A tisztításhoz javasolt eszközök:
1.

Enyhe háztartási tisztítószer

2.

Szórófejes flakon

3.

5 literes kerti permetező

4.

25 cm-es közepes erősségű kefe

5.

Kerti slag locsolófejjel

6.

Nagynyomású mosó (max. 100 bar nyomás)

Figyelem: az alábbi vegyszerek károsíthatják a ReFlex gumitéglákat: fertőtlenítőszerek, koncentrált
fehérítőszerek, benzin, gázolaj, hidraulika és kenőoljaok, gyenge savak, szerves oldószerek
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A fenti utasítósok betartásával biztosítható a termék maximális élettartama, és szép megjelenése.
Bármilyen kérdés esetén keresse bizalommal a ReFlex gumilapok gyártóját, a Nádland Kft-t.

