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Mit igényel egy olajozott 
fa padló” ellenőrző lista“Az alábbi ellenőrzőlista segít Önnek áttekinteni mi a teendője a padlójával 

Tisztítási és Ápolási ellenőrző lista - Olajozott vagy Viaszolt Fapadló 1x1

Lássuk mitől válik egy olajozott vagy viaszolt padló gondozása megfelelővé, 
és mivel jár ennek a gondozásnak az elhibázása.

Az alábbi felsorolásban látni fogja mindazokat a tényezőket amelyek kiemelkedő 
hatással vannak egy olajozott vagy viaszolt padló szépségére és élettartamára, 
továbbá minden tényezőt követően rövid magyarázatot talál a következmények-
ről és teendőkről.
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Tisztítás és Napi 
takarításA.

Rendszeresen felmossák, de tiszta vízzel 
vagy hagyományos tisztítószerekkel 

 HELYTELEN! 
 Következmény: A rendszeres szakszerűtlen felmosástól a fát védő olajréteg 

kimosódhat aminek következtében még a prémium fapadlók, hajópadlók, par-
ketták is károsodnak. A padló ilyen módon nem csak a felületi szépségét és sérü-
lésektől való védelmét veszíti el, de a szennyeződések akár faanyag teljes mély-
ségében is behatolhatnak, és így már csiszolással sem javítható elszíneződéseket 
szenvedhetnek. 

Rendszeresen feltörlik, de szárazon, csak nagyon ritkán mossák fel. 
 HELYTELEN! 
 Következmény: A olajozott fafelületeknek szüksége van a rendszeres felületi 

védelemre, melyet a megfelelő adalékanyaggal történő felmosás biztosít. Ennek 
hiányában a felület sérülékenyebbé válik. 

Rendszeresen és megfelelő padló szappannal, de szakszerűtlenül történik 
a padló tisztítása

 HELYTELEN! 
 Következmény: A olajozott fa bár részben megkapja a szükséges felületi vé-

delmet, de a helytelen gyakorlat miatt a szennyeződések jelentős része úgymond 
beleápolodik a felületbe. A szakszerűtlen tisztítás következtében egy koszos vé-
dőréteg alakul ki. A felület fényét veszti és a szennyeződések többé kevésbé elszí-
nezik a fa felső rétegét. 

Rendszeresen, megfelelő padló szappannal és szakszerűen történik 
a padló tisztítása  

 HELYES! 
 Következmény: A padló megfelelő időszakos védelmet kap, a felülete kellő-

en tiszta, csillogó és esztétikus.
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Ápolás - Olajozás 
és ViaszolásB.

Ez egy olajozott fapadló lelke és élete. 
A megfelelő időben és hozzáértéssel elvégzett olajozás ta-
lán a legfontosabb tényező. 

Lássuk hogyan lehet jól és rosszul csinálni:

Túl ritkán olajozzák 
 HELYTELEN! 
 Következmény: A fa kiszárad és elveszíti a védelmét a szennyeződésekkel 

és nedvességgel szemben. A fa elveszti a fényét és bemattul ráadásul sérülékeny-
nyé válik, könnyebben karcolódik és a nedves takarítás során a szennyeződések 
mélyen behatolhatnak a fába és ezzel maradandó, akár helyreállíthatatlan kárt 
okozhatnak.   

Túl gyakran olajozzák 
 HELYTELEN! 
 Következmény: Ön fölösleges munkába és költségekbe ártja magát. Mivel 

az egész felületet megfelelő és szakszerű újraolajozása embert próbáló és - fő-
leg saját kivitelezésben - jelentős kényelmetlenséggel járó feladat, nem érdemes 
szükségtelenül gyakran megcsinálni. 

Rendszeres időközönként olajozzák
 HELYTELEN! 
 Következmény:  Az első két eset mindkét hibáját tartalmazza. A padló élet-

ciklusának az elején minden bizonnyal túl ritkán, aztán meg feleslegesen túl gyak-
ran ápolja.
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Szakszerűen ritkuló időközökben olajozzák
 HELYES! 
 Következmény: Az évek alatt egy tökéletes olajréteg rendszer alakul ki, mely 

következtében a fa telítődik és nem igényel további olajozást, csak a rendszeres 
szappanos felmosást.



Ha nem csak tudni akarja, 
de meg is tenné!

Ha nem csak tudni akarja, hogy mit kell tenni, de 
szeretné hozzá a megfelelő szereket, eszközöket 
és útmutatást is, akkor kattintson az alábbi gomb-
ra és FELTÉTLENÜL nézzen utána a „pROFESSZIO-
NÁLIS Fapadló Mentőcsomag”-unknak!
Kattintson az alábbi linkre és tudja meg hogyan választhatja ki az Ön faburkolatá-
hoz ideális tiszító és ápolószereket, továbbá hogy pontosan miként kell a tisztítást 
és ápolást úgy elvégezni, hogy NE okozzon további károkat!
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https://www.luxusfapadlo.hu/professzionalis-fapadlo-mentocsomag-sp-00/

Kattintson a gombra, vagy az alábbi linkre:

https://www.luxusfapadlo.hu/professzionalis-fapadlo-mentocsomag-sp-00/


A rendszer 
egyetlen hibája

Ha inkább szakemberre bízná - Amennyiben bizonytalan a padlója ál-
lapota felől, vagy szívesen bízná az ápolás fáradságos munkáját szak-
embere kérem nézzen utána a PRÉMIUM csomagunkban részletezett 
szolgáltatásainknak

Vegye fel velünk a kapcsolatot és kérjen kötelezettség mentes helyszíni állapot-
felmérést.

Ha tehát szívesen igénybe venné szakembereink segítségét, kérem,
vegye fel velünk a kapcsolatot! 

Telefon: +36/20 931 0813
E-mail: revesz.gyula@revesz94.hu

p R É M I U M  F A p A D L ó  M E N T ő c S O M A g

1) Kérésére szakembereink helyben kiválaszták az Ön padlójához ide-
ális tisztító és ápoló szereket illetve eszközöket. A javasolt szerekkel 
próba tisztítást és ápolást hajtanak végre és közben betanítják Önt a fa-
padlójának szakszerű gondozására.

2) Amennyiben szeretné teljes egészében szakembereinkre bízhatja a 
fapadlója újraolajozásának fáradtságos feladatát, akár a megfelelő idő-
közönként megismétlendő ápolás teljes feladatával is megbízhat minket.

3) Amennyiben a padlója állapota szükségessé teszi, szakembereink aján-
latot tesznek Önnek a padló állapotának kedvezményes helyreállítá-
sára.

Az eddigiek EgYETLEN HIBÁJA, hogy NEM végzik el 
a munkát Ön helyett... de ezen is segíthetünk.
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https://www.luxusfapadlo.hu/pemium-fapadlo-mentocsomag-sp-00

Kattintson a gombra, vagy az alábbi linkre:

https://www.luxusfapadlo.hu/pemium-fapadlo-mentocsomag-sp-00
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