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Instrucțiuni de curățare și întreținere  
 

Pardoseli EGGER 
 

Zonă de curățare 

Pentru a vă asigura că vă bucurați de pardoseala EGGER pentru o perioadă de timp îndelungată, amplasați un covor 

/amenajați o zonă de curățare de dimensiuni adecvate în zona de intrare. Aceasta ajută la reducerea cantității de murdărie 

transportate în interior, minimizând astfel stresul mecanic asupra suprafeței pardoselii. Zona de curățare trebuie curățată ș i 

înlocuită periodic, dacă este necesar. În cazul spațiilor comerciale, unde pardoselile se învecinează direct cu exteriorul, trebuie 

să se amenajeze în structura de pardoseală o zonă de curățare suficient de mare. 

 

Curățenia la finalul construcției 

Pardoseala nou instalată trebuie curățată final/temeinic, pentru a elimina toate reziduurile/murdăria cauzată de instalare 

și construcție.  

 

Curățenia de întreținere 

Curățenia de întreținere implică îndepărtarea periodică a prafului și a murdăriei de pe suprafață. Curățenia ar trebui realizată 

prin măturare și aspirare, cu ajutorul unui aspirator prevăzut cu o perie adecvată și prin spălare cu mopul, folosind un detergent 

pentru pardoseală care nu formează peliculă. În orice caz, vă rugăm să aveți în vedere recomandările producătorului în privința 

dozajului.  

Vă recomandăm substanța de curățare Clean-it de la EGGER. 

 

Curățarea temeinică 

Curățarea temeinică a pardoselii devine necesară în cazul unei aderențe puternice a murdăriei sau a unor reziduuri persistente 

pe suprafața pardoselii, în cazul în care acestea nu pot fi îndepărtate în cursul sau în urma metodelor stabilite la curățarea de 

întreținere. 

 

Pardoseli pe bază de lemn 

Elementele de pardoseală EGGER pe bază de lemn sunt îmbinate printr-un sistem cu clic, fără adeziv. Pătrunderea umezelii în 

zona de îmbinare a elementelor de pardoseală nu poate fi exclusă complet. Din acest motiv, trebuie evitate măsurile de 

curățare care creează o cantitate crescută de umiditate, bălți sau apă stătătoare.  

Curățați ca un profesionist folosind „metoda de ștergere în 2 pași”. 

 

■ În prima etapă, se utilizează un material textil de curățare (mop, husă pentru mop, lavetă etc.) pentru a aplica suficient lichid 
de curățare pe pardoseală pentru înmuierea sau îndepărtarea murdăriei aderente cu apă. 

■ În cea de-a doua etapă, lichidul de curățare în exces este absorbit rapid (≤ 5 minute) cu un material textil de curățare. 
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Tipul de murdărie  

Diferitele tipuri de murdărie necesită tipuri diferite de curățare. În funcție de tipul de murdărie și de tipul de substanță de 

curățare, pentru curățarea cu succes și un rezultat satisfăcător, trebuie să luați în considerare și utilizarea apei reci/calde 

conform specificațiilor producătorului substanței de curățare. Cele mai multe substanțe de curățare universale și pentru 

pardoseală disponibile în comerț, precum și substanțele de curățare organice, oțetul și lămâia, sunt optimizate pentru apă rece 

și își dezvoltă întreaga eficacitate doar în apă rece, deoarece o mare parte din agenții de curățare și dezinfectare se evaporă 

foarte repede în combinație cu apa caldă. Apa caldă trebuie folosită pentru a îndepărta murdăria unsuroasă; inclusiv bacterii le și 

germenii se îndepărtează mai bine cu apă caldă. 

 

Tipul de murdărie Curățarea generală  Sfat 

Praf, murdărie, grăsime, ulei, amestec 

de praf/grăsime, cafea, ceai, sucuri de 

fructe, soluții cu zahăr, urme de 

degete, cauciuc, sânge, urină 

 

Îndepărtați murdăria cu o cârpă/lavetă curată și apă 

caldă. Apoi neutralizați cu apă curată, pentru a 

evita apariția urmelor. Uscați apoi suprafața 

folosind o lavetă absorbantă din microfibră. 

 

Utilizarea unei substanțe de curățare 

dedicată sistemului de pardoseală 

Vopsele solubile în apă, coloranți, 

vopsele emulsionate și adezivi pe 

bază de dispersie (PVAC - acetat de 

polivinil) 

 

Îndepărtați punctele de murdărie ușoară/proaspătă 

cu șervețele de hârtie umezite. Apoi uscați 

suprafața. 

Îndepărtați murdăria cu timp de contact mai 

îndelungat folosind o lavetă curată și apă fierbinte. 

Apoi neutralizați cu apă curată, pentru a evita 

apariția urmelor. Uscați apoi suprafața folosind o 

lavetă absorbantă din microfibră. 

 

Utilizați o substanță de curățare și, 

dacă este necesar, finalizați cu un 

solvent organic, de exemplu acetonă, 

alcool metilic, benzină de curățat sau 

dizolvant pentru lac de unghii. 

Lacuri, vopsele și adezivi pe bază de 

solvenți (reziduuri de lacuri, stropi, 

vopsea spray, cerneală de marcare) 

 

Îndepărtați imediat contaminarea cu un solvent 

organic. Apoi neutralizați cu apă curată, pentru a 

evita apariția urmelor. Uscați apoi suprafața folosind 

o lavetă absorbantă din microfibră. 

 

Solvenți organici, de ex. acetona, spirt 

alb, benzină sau dizolvant pentru lac 

de unghii, 

Punctele de reziduuri de vopsea pot fi 

îndepărtate mecanic după uscare, 

folosind o spatulă din plastic. 

Silicon, agenți de etanșare 

 

Ștergeți murdăria până la uscare – utilizați un agent 

de îndepărtare a siliconului, dacă este cazul. Apoi 

neutralizați cu apă curată, pentru a evita apariția 

urmelor. Uscați apoi suprafața folosind o lavetă 

absorbantă din microfibră. 
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Întreținere 

În utilizarea de zi cu zi, trebuie respectate următoarele instrucțiuni. Acestea se aplică în aceeași măsură tuturor pardoselilor 
EGGER. 

■ Pardoselile EGGER trebuie curățate regulat pe toată durata de viață. Începeți întotdeauna cu metoda cea mai blândă și cu 
cei mai mici timpi de expunere. 

■ În principiu, murdăria sau lichidele vărsate, precum ceai, cafea, vin etc. trebuie îndepărtate imediat, deoarece un timp de 
contact mai îndelungat crește efortul de curățare. 

■ Ridicați mobilierul atunci când îl mutați. Împingeți-l numai dacă așezați o lavetă sau o pătură sub picioarele mobilierului. 

■ Sub picioarele tuturor pieselor de mobilier, inclusiv picioarele scaunelor și ale meselor, trebuie montate protecții din fetru de 
dimensiuni adecvate.  
Acestea trebuie curățate periodic, verificate în ceea ce privește funcționalitatea și înlocuite, dacă este necesar. 

■ Utilizați roți moi pentru mobilier (de tip W) pentru scaunele de birou și toate celelalte piese de mobilier pe roți.  
Rotilele trebuie curățate periodic, verificate în ceea ce privește funcționalitatea și înlocuite, dacă este necesar. Vă 
recomandăm să utilizați un covor adecvat de protecție pentru pardoseală sub scaunele de birou cu rotile. 

■ Utilizați o perie adecvată atunci când folosiți aspiratorul. Periile rotative trebuie dezactivate/îndepărtate. 

■ Suprafețele pardoselilor EGGER nu trebuie utilizate ca suprafețe de tăiere. 

■ Ștergeți pardoseala numai cu o lavetă umedă. 

■ Îndepărtați imediat lichidele vărsate, umiditatea și lichidul și nu le lăsați pe pardoseală mai mult decât este necesar. Nu 
îmbibați pardoseala cu apă sau alte lichide. 

■ Nu utilizați niciun fel de aparate de șlefuit, de curățare prin abraziune și de polizat, perii de frecat, aparate de curățat cu înaltă 
presiune sau produse asemănătoare pe pardoseală. 

■ Nu utilizați niciodată substanțe abrazive sau agenți de curățare abrazivi și nici bureți de sârmă. 

■ Ceruirea și lustruirea pardoselii nu este permisă. 

■ Nu sunt necesare și nici permise etanșări complete ale suprafețelor pardoselii laminate și Comfort. 

■ În general, curățarea pardoselilor EGGER cu un aparat de curățare cu aburi nu este permisă. Numai pardoselile EGGER 
Design GreenTec și pardoselile laminate Aqua+ sunt adecvate și aprobate pentru curățarea cu aparate de curățare cu aburi 
disponibile în comerț. Este obligatoriu ca aparatul de curățare cu aburi să fie menținut în mișcare continuă. În plus, aparatul 
de curățare cu aburi trebuie umplut doar cu apă curată. Nu adăugați produse de curățare sau alți aditivi. 

 

Măsuri de protecție speciale: 

■ Atunci când montați pardoselile laminate EGGER și pardoselile Design GreenTec în saloane de coafură, de cosmetică sau în 
zone de utilizare comparabile, vă rugăm să rețineți faptul că zonele de suprafață de sub și din jurul scaunelor de coafură sau 
din zonele comparabile trebuie acoperite/prevăzute cu un covor de protecție adecvat și cu dimensiuni suficiente, deoarece 
vopseaua de păr și alte substanțe folosite la colorare pot duce la decolorare ireversibilă și modificări ale suprafeței pardoselii, 
în funcție de concentrație, ingrediente și timpul de expunere.   

■ În cazul pardoselii EGGER Design GreenTec, se recomandă în plus (adică imediat după montare) să aplicați „Dr. Schutz PU-

Anticolor”. Vă trimitem cu plăcere instrucțiunile corespunzătoare de la Dr. Schutz GmbH. 

■ Cu toate acestea, dacă vopseaua de păr, agenții de decolorare sau alte substanțe pentru colorare intră în contact cu 
suprafața pardoselii, acestea trebuie îndepărtate imediat și zona afectată trebuie neutralizată cu o lavetă umedă. 

■ Dacă aveți nelămuriri cu privire la utilizarea substanțelor chimice, vopselelor de păr sau agenților de decolorare, precum și a 
altor substanțe de colorare, ar trebui efectuat un test de sensibilitate pe o mostră de placă nemontată. Vă rugăm să citiți și 
instrucțiunile de utilizare de pe fluturașul din ambalajul produsului respectiv. 
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Condiții climatice în interior 

Înainte și în timpul instalării, precum și în timpul utilizării, trebuie să existe următoarele condiții climatice: 

■ temperatura aerului de minimum 18 °C 

■ temperatura la nivelul pardoselii de minimum 15°C, 

■ o umiditate relativă a aerului situată între 40% și 70% 

 

Reparația și înlocuirea 

■ Deteriorările de mici dimensiuni, punctiforme ale suprafeței pot fi reparate cu pasta de reparație EGGER Decor  
„Mix & Fill” sau cu seturile de ceară tare disponibile în comerț.  

■ Plăcile de pardoseală mai grav deteriorate pot fi înlocuite de un specialist. Vă trimitem cu plăcere instrucțiunile 
corespunzătoare pentru înlocuirea plăcilor de pardoseală. 
 

 

Diverse 

Nerespectarea instrucțiunilor de curățare și întreținere enumerate aici va anula toate garanțiile și pretențiile de garanție. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notă provizorie: 

Această fișă de date tehnice a fost întocmită cu atenție pe baza tuturor informațiilor de care dispunem în acest moment. Scopul este pur informativ, iar această fișă nu constituie o garanție din 
punctul de vedere al proprietăților produsului sau al caracterului adecvat al acestuia pentru utilizări specifice. Se bazează pe experiența practică, pe propriile noastre teste și este conformă cu 
cele mai recente cunoștințe ale noastre în domeniu. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru niciun fel de greșeli, erori în ceea ce privește standardele sau greșeli de tipar. În plus, pot rezulta 
modificări tehnice din dezvoltarea continuă a straturilor de acoperire ale pardoselii EGGER, precum și din modificările aduse standardelor și documentelor eliberate de autorități. Din acest 
motiv, conținutul acestei fișe tehnice nu trebuie considerat ca reprezentând instrucțiuni de utilizare și nu are efect legal.  


