
 

Čiščenje

Za ročno vzdrževalno čiščenje in nego mineralnih površin priporočamo:

 

 

 

Splošne informacije

 

 

 

Vgradnja
Za podrobnejše informacije predlagamo da si preberete zadnji tehnični list, ki je javno dosegljiv na www.murexin.si. 

Navodila za čiščenje in vzdrževanje
za mineralne podlage, 

ki so bile obdelane z 

NE 24 - impregacijo za 

beton z mokrim učinkom in 

TE 18 - impregnacijo za beton 

s suhim učinkom

 

Navodila za čiščenje lahko prenesete tudi s spletne strani www.murexin.si.

Odlične rezultate čiščenja se doseže z 2 -stopenjskim postopkom brisanja ali s posebnim 1 - stopenjskim postopkom 

čiščenja s primerno gobico iz mikrovlaken in čistilnimi sredstvi. Za čiščenje priporočamo uporabo alkanih čistil, brez dodat-

kov, ki tvorijo površinski film (npr.: alkalno specialno čistilo COLO AR 30). Za vzdrževalno čiščenje priporočamo, da COLO 

AR 30 razredčite z vodo v razmerju 1:10 in površino očistite ročno s krpo in ali pa uporabite primeren čistilni stroj. 

Impregnirane površine so pohodne po ca. 12 h sušenja, mehansko odporne po ca. 3 dneh in kemično po ca. 7 dneh. V 

prvih 7 dneh se kot kemična obremenitev šteje tudi izpostavljenost vlagi - predlagamo da v tem času ne izvajate mokrega 

čiščenja, morebitne razlite tekočine pa je potrebno takoj pobrisati. Za naknadna vzdrževalna čiščenja in nego pa ni dovolje-

no uporabljati izdelkov, ki povzročijo nastanek filma na površini (kot so npr.: na osnovi polimerov ali voska), ker ko se 

nanesejo na površino ustvarijo grd sloj, ki je še bolj nagnjen k umazaniji. Obstaja tudi tveganje, da v primeru nepravilne 

uporabe krpice iz mikrovlaken, nastane tako imenovana pomarančna koža. 

Obe impregnaciji za beton ne nudita trajne zaščite proti kislinam na cementnih talnih oblogah:

Zato na površinah, ki so občutljive na kisline odsvetujemo uporabo čistil. ki imajo nizko pH vrednost. Razlite tekočine je 

potrebno čimprej pobrisati. Priporočamo, da tekočine, kot so npr.: rdeče vino, sadni sokovi, itd...) ali močno obarvane snovi 

(npr.: barva za lase) takoj pobrišete!


