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Kapcsoljon a Murexin Parkettalakk Programra!
>  Parketták fajtái, tulajdonságai és összehasonlításuk
>  Parkettalakk rendszerek normál, erős és igen erős igénybevételre, 

valamint sportparketták lakkozása
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A következő sorban 1/3-os hengerátfedéssel 
kell folytatni a csiszolást, így elkerülhető, hogy 
csiszolási „csíkok” maradjanak. Ha végeztünk 
a felület ilyen irányú teljes megcsiszolásával, 
90 fokot fordulva meg kell ismételni az egész 
műveletet. Arra különösen oda kell figyelni, 
hogy az utolsó csiszolás iránya ne a fény 
irányával essen egybe. Amennyiben továb-
bi csiszolásra van szükség, egy fokozattal 
finomítani kell a csiszolópapír méretét. A laza 
vagy mélyebb lamellákat ki kell cserélni vagy 
ezek felületét ki kell javítani.

Közepes csiszolás

A durva csiszolás után következik a közepes 
csiszolás, amit általában 80-as csiszolópa-
pírral szoktunk elvégezni. A csiszolás a durva 
csiszolás irányára 90 fokkal bezárólag vagy 
átlósan történik.

Fatapaszolás

A közepes és durva csiszolás után követ-
kezik a fatapaszolás, amelynek segítsé-
gével a repedések illetve a parkettalécek 
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„Minden a jó 
csiszoláson múlik“

A felületkezeletlen parkettákat a leragasztások után csiszolni kell.
Olvassa el a padlócsiszolásra vonatkozó fontos információkat, 
amelynek segítségével kiváló munkát adhat ki keze közül. 

A külön parkettalécekből összeállított parketta felületet csiszolással egyenletessé és megfelelő finomságúvá teheti. 
A padlótól függően akár 5 csiszolási sorra is szükség lehet, mi most egy három lépésből álló csiszolást mutatunk be.

Frissen fektetett parketta

A frissen fektetett parkettánál a parketta 
ragasztó gyártójának a kötésidőre vonat-
kozó utasítását feltétlenül be kell tartani. 
Csak ennek letelte után szabad a csiszolást 
megkezdeni és a parketta felületét meg kell 
tisztítani. 
Ideális esetben a csiszoló géphez porszívó is 
csatlakozik.

Durva csiszolás

A parketta csiszolását durva csiszolással 
kell kezdeni. Általában ez kb. 40-es papírral 
történik.
A csiszolást a fa szálirányához képest átlósan 
kell megkezdeni, azért, hogy a puhább része-
ket megkíméljük.
Különösen oda kell figyelni arra, hogy a csi-
szoló henger lassan és egyenletesen dolgoz-
zon, azért hogy ne keletkezzenek bemaródási 
nyomok a felületen. A csiszoló sor végén a 
csiszolóhengert ki kell emelni és csak ezt 
követően szabad a gépet megfordítani, vagy 
ugyanazon a nyomon visszafelé jönni. 

közötti hézagok eltüntethetőek. Ehhez a 
fatapaszoldathoz a fa saját, tiszta csiszolatpo-
rát kell keverni. Sűrűségét a hézagok nagysá-
ga határozza meg. Először a sűrűbbre kevert 
fatapaszoldattal kell tömíteni a nagyobb héza-
gokat, majd a hígra kevert fatapaszoldattal 
húzzuk át a teljes felületet. Mivel a javításhoz 
a saját faport használjuk fel, ezért a megkötött 
hézagtömítés helye később sem látszódik.
A fatapaszoláshoz úgynevezett rugalmas, 
rozsdamentes lakkozó spatulyát kell használni.
A hézagok közötti fatapasz olyan erősen köt, 
hogy a csiszológép sem tudja kirázni belőle.

Finom csiszolás

Az utolsó csiszolás, az ún. finom csiszolás 
100-as szemcseméretű csiszolóanyaggal 
történik.
Ez már lehet párhuzamos vagy merőleges a 
fény irányra. Amennyiben fényirányra merő-
legesen végezzük, úgy a fa világosabbnak 
látszik. És értelemszerűen fordítva söté-
tebbnek hat. 
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Az optimális csiszolatkép elérésének érdeké-
ben a csiszolás megkezdése előtt a felületet 
tisztára kell söpörni. Megfelelően rögzíteni 
kell a laza parketta léceket. A látható fahibá-
kat, pl. kettétört vagy gombás, beteg eleme-
ket ki kell cserélni, mert ezek a sérülések a 
későbbiekben a felület esztétikáját negatívan 
befolyásolják.

Új ragasztás

>  Az 1 mm-nél kisebb fugákat illetve 
repedéseket töltőanyaggal könnyen 
be lehet zárni. Ezt az utolsó csiszolás 
előtt kell elvégezni.

>  Amennyiben a rések 1 mm-nél 
nagyobbak, ezeket fatapaszolással 
nehéz tartósan eltüntetni. Ebben az 
esetben ajánljuk a Murexin FP 100 
Parkettafugamassza használatát. Ezt 
az első csiszolás után kell elvégezni.

>  Ha felújításkor a szegélylécet vagy a 
széklécet nem tudjuk eltávolítani, csi-
szoláskor oda kell figyelni arra, hogy 
a fal melletti sávban is ugyanolyan 
minőségű csiszolást kell végezni, akár 
kisebb géppel vagy kézzel, mert a 
lakkozásnál az egyenetlen minőség 
csúnyán meglátszik. 

> Javasoljuk, hogy a lakkozási munkák 
befejezése előtt végezzék el a festési 
vagy  tapétázási munkákat, hogy ne 
sérüljön a lakkozott felület.

> Ha nagyon régi festék, olaj vagy 
műgyantás lakkokat kell eltávolítani a 
felújítás során, akkor a csiszológépre 
először egy használt papírt kell felten-
ni, és ezzel végezzük el a durva csi-
szolást. Ezt követően cseréljük újra a 
csiszolóanyagot, így nem hordjuk szét 
a régi maradványokat.

> Mozaik parkettánál a csiszolás iránya 
mindig szálirányra 45 fokos legyen, 
nehogy kicsiszoljuk a fa puhább 
részeit.

> Dilen padlók esetében ha az elemek 
közötti magasság igen nagy, az első 
csiszolási irány egyezzen meg a fa 
erezetének irányával, és ezután lehet 
átlósan a csiszolást folytatni.

Praktikus tanácsokCsiszolási irányok a fektetési mintáktól függően

A felújítandó parkettáknál a hézagok tömíté-
sére az oldószeres fatapaszoldatot javasoljuk, 
mert ezek könnyen beivódnak a fa pórusaiba. 
A kiálló szögfejeket be kell ütni, hogy a csi-
szolóanyag ne sérüljön a csiszoláskor, ezt 
követően a keletkező lyukakat fatapasszal el 
kell tüntetni. A különböző fafajok közti hézagok 
illetve az elemek közötti hézagok megszünte-
tésére számos módszer létezik.

Felújítás

A durva vagy közepes csiszolás
eltünteti a felületi egyenetlenségeket

Finom csiszolással a fa előnyös tulajdonságai kiemelhetőek
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Kapcsoljon a 
Parkettaápoló Programra!

Csúcsminőségű Murexin parkettalakkok és ápolószerek a fényes és ragyogó fapadlókért.
A felületvédelem a lakkozott, impregnált, olajozott felületekre is vonatkozik.
Ehhez különböző  ápoló és tisztítószerekkel állunk az Önök rendelkezésére.

Lakkok

Különbséget teszünk a vizes és oldószertartalmú lakkok között. 
Európában már néhány éve jól beváltan működnek a vizeslakk 
rendszerek. Ezek sokkal inkább összhangban vannak a fa természe-
tességével, nagyrészt egykomponensűek, ami megkönnyíti a feldol-
gozásukat. 
Az oldószertartalmú lakkok felhasználási területei a problémás 
fafajok, valamint a kritikus felületek (pl. történelmi). A lakkok továb-
bi megkülönböztetője a fényességi fok. Igény szerint fényes vagy 
selyemmatt variációkat kínálunk.

Impregnálók

Az impregnálók csak nagyon csekély záróréteget képeznek, azonban 
jobban beszívódnak a fába. Ez általában a padló színének erősebb 
kiemelését eredményezi. A csekély filmréteg miatt a padló terhelhe-
tőségénél a felhasznált fa keménysége a mérvadó.

Olajok

A padló olajozása a fa felületi kezelésének a legrégebbi módja. 
Éppen ez a hosszú tradíció és a puha, nyílt pórusú felületek teszik a 
olajokat, mint természetes felületvédő szereket olyan népszerűvé.

Tisztítás és ápolás

A rengeteg parketta tisztító és ápoló szert a következő csoportokra is 
oszthatjuk: használatba vétel előtti tisztító- és ápolószerek, a folyama-
tos használat tisztító- és ápolószerei, mélytisztítók. Fontos, hogy az 
adott felületi védelemhez mindig a megfelelő terméket használjuk, és a 
lakkgyártó javaslatait tartsuk be!
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Murexin rendszeráttekintés
minden típusú igénybevételre

normál erős nagyon erős

Igénybevétel
Murexin 

rendszerek
Normál igénybevételre, pl. lakóterületen a 
12-órás rendszerrel a komplett rendszert fel-
építhetjük 12 órán belül.

A normál és erős igénybevételre való gél-
perfekt rendszerrel még a kisebb egyenet-
lenségek kijavításával is optikailag tökéletes 
lakkozást érhetünk el.

Az 1-4 rendszerrel többféle felhasználásra is 
alkalmas termék áll rendelkezésére.

A Murexin egyik top terméke, az NT 100 Aqua 
Nanolakk erős és nagyon erős igénybevételre 
is kiemelkedően alkalmas, mint például sport-
csarnokokba vagy tánciskolákba. 

Az impregnálók és olajok 
tökéletesítik az átfogó kínálatot.

A Murexin parkettalakkok különösen felhasználóbarát termékek. 
A Murexin parkettalakk-rendszerrel a legmagasabb minőségű komplett rendszer áll az Ön rendelkezésére. 
Különböző rétegrendek mutatják a sokrétű Murexin termékek felhasználási területeit.
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12 órás rendszer

16 órás rendszer

gél-perfekt rendszer

1-4 rendszer

NT 100 rendszer

PU rendszer

impregnálás

olajok

5
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„Hogy hosszútávon 
örömét lelje padlójában!”
A lakkok védik a padlóját a nedvességek és a szennyeződések beivódásától, mindemel-
lett nagyon fontos a szakszerű tisztítás és ápolás is. A Murexin termékei lehetőséget 
adnak az alapig történő, rendszeres, első és teljes ápoláshoz egyaránt.
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A fapadlók professzionális tisztításához és ápolásához szükséges termékek és alkalmazási helyeik között van különb-
ség. Ne felejtse el, hogy a lakk felhordása után 10 nappal szükség van a lakk első teljes ápolására azért, hogy élet-
tartamát sokáig megőrizze. Általánosan igaz, hogy minél inkább kíméli  a lakkozott padlót az első napokban, annál 
tovább élvezheti szépségét.

Mindezek feltétele az, hogy

>  a frissen lakkozott felületre 1 napig nem 
lépünk rá

>  a felület első ápolását 2-3 napon belül elvé-
gezzük

>  egy hétig nem teszünk rá szőnyeget, a  
bútorokat és más nehéz tárgyakat pedig 
csak az első ápolás után óvatosan állítjuk a 
helyükre.

>  a fapadló teljes igénybevétele csak 
7-10 nap után történik. 

Első és teljes ápolás
A parketta első ápolását a teljes igénybevétel előtt kell elvégezni, termé-
szetesen egy alaposan megtisztított felületen. Ez az ápolószer az AP 20 
LMF padlóápoló vagy az LP 35 Parkettafény lehet, amit egy puha rongy-
gyal, vékonyan és egyenletesen kell felhordani a felületre. 

Rendszeres tisztítás
A felület tisztántartásához természetesen hozzátartozik a rendszeres 
karbantartás. Ez történhet moppal, porszívóval vagy partfissal.
A nedves áttörléshez javasoljuk az AP 20 3%-os vízzel való higítását a 
felmosó vízben, vagy az AP 10 1-2%-os vizes oldatát.

Alapig történő tisztítás
Abban az esetben ha a padló szennyezettségének mértéke akkora, hogy 
azt már nem tudjuk  rendszeres tisztítással eltávolítani, akkor az AP 10 
Aqua Parketta Mélytisztító 10-50%-os vizes oldatával kell a felületet 
áttörölni.

Tisztítás és ápolás lakkozott padlóknál

Normál igénybevétel 8-14 naponta évente egyszer

Erős igénybevétel 2 x hetente félévente egyszer

Igen erős igénybevétel  naponta negyedévente

Gyakoriság
Rendszeres tisztítás

Állapotnak megfelelően
Alapig történő tisztítás
Állapotnak megfelelően

Az IP 90 Impregnáló olajjal bevont felületet természetesen ugyanezzel a ter-
mékkel után-olajozhatjuk.

Első és teljes ápolás
Az AP 90 Aqua olajápolót egy puha ronggyal vagy törlőkendővel véko-
nyan, egyenletesen fel kell hordani.

Alapig történő tisztítás
Ezt az AP 10 Aqua Parketta mélytisztítóval hasonlóképpen elvégezhet-
jük, mint a lakkozott padlóknál. Ez akkor szükséges, ha a viaszréteg 
elszennyeződött, illetve a rendszeres tisztításkor a szennyeződés már 
nem távolítható el.

Rendszeres tisztítás
Az AP 90 2-3%-os vizes oldatával kell áttörölni a padlót, nedves 
ronggyal.

Olajozott padlók tisztítása és ápolása

Normál igénybevétel 6-10 hetente évente egyszer

Erős igénybevétel havonta egyszer félévente egyszer

Igen erős igénybevétel hetente egyszer negyedévente

Gyakoriság
Rendszeres tisztítás

Állapotnak megfelelően
Alapig történő tisztítás
Állapotnak megfelelően
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12 órás rendszer

16 órás rendszer

gél-perfekt rendszer

1-4 rendszer

NT 100 rendszer

PU rendszer

impregnálás

olajok
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Előkészítés Lakkozás
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Murexin rendszeráttekintés
Felületbevonó termékeink

Termékeinkről bővebb információt a www.murexin.hu weboldalunkon, a műszaki adatlapokban talál.



Oldószer kombinációt tartalmazó ápolószer parketták 
és egyéb fapadlók felületi szennyeződéseinek eltávo-
lítására.

Anyagszükséglet: 
kb. 0,1-0,5 l 1 liter vízhez

AP 10 Parketta mélytisztító

> nagyon kiadós > környezetbarát
> lakkozott, impregnált parketták 

alapig történő és rendszeres tisztítására.

> oldószermentes 
> az impregnált és lakkozott parketták 

első és rendszeres ápolásához

Mindenféle vízálló padló és padlóburkolat, valamint 
bevonattal ellátott parketta felületek csúszásgátló, 
különleges tisztítószere mind az első, mind a rendsze-
res takarításhoz, ápoláshoz

Anyagszükséglet:
1 liter kb. 30-45 m2-re elegendő

AP 20 Padlóápoló

> erősen igénybevett felületekre 
> védelem és ápolás egyben
> lakkozott, impregnált és olajozott fapadlók ápolásához

Bevonat nélküli és bevonattal ellátott, valamint 
impregnált parketták ápolószere. Megnöveli a bevonat 
élettartalmát.

Anyagszükséglet:
1 liter kb. 30-45 m2-re elegendő

LP 35 Parketta fény

> szennytaszító felületet képez
> olajozott és viaszolt parketta ápolására
> környezetbarát, vizes bázisú ápolószer

Vizes bázisú, színtelen, viasz tartalmú ápolószer. 
Polírozás nélkül, megszáradva egy szenny- és vízta-
szító, csúszásmentes, strapabíró filmréteget képez a 
felületen.

Anyagszükséglet: 
1 liter kb. 10-15 m2-re elegendő

AP 90 Aqua olajápoló

Murexin Kft. 
1103 Budapest, Noszlopy u. 2.
Telefon: 06 1 262 6000, Fax: 06 1 261 6336
E-mail: murexin@murexin.hu, www.murexin.hu
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Ápoló termékeink


