
Упътване! 

Паркет, корк, 
ламинат...
винаги в отлично състояние.

Четири стъпки за красив под!



Отлична грижа след поставяне
Ако желаете подовата Ви настилка от 
омаслен паркет или корк да има естествен 
матов вид, почистете я със Сапун за паркет.
Ако предпочитате приятния копринен 
блясък, третирайте я с препарата 
Почистване и защита с восък. И двата 
препарата едновременно почистват и се 
грижат за Вашия под.

Чистота и свежест всеки ден!
Редовното почистване със Сапун за паркет  
или Почистване и защита с восък  (според 
Вашия вкус) ще запази пода чист, свеж и 
добре поддържан.

Помощ срещу петна
Петната и упоритите замърсявания се 
отстраняват лесно с помощта на Сапун за 
паркет  или Почистване и защита с восък.

Дълготрайна защита 
Подовите настилки от омаслен паркет и корк 
от време на време се нуждаят от основно,  
интензивно почистване с помощта на 
препарата Основно почистване на паркет 
и корк.
След основното почистване, освежете 
настилката с помощта на Освежаващо 
масло за паркет , след което редовно 
използвайте Сапун за паркет или 
Почистване и защита с восък.

 

Матов вид: Сапун за паркет

Копринен блясък: 
Почистване и защита с восък

ЛАКИРАН ПАРКЕТ, Лакиран корк ОМАСЛЕН ПАРКЕТ, Омаслен корк

Отлична грижа след поставяне
Ако искате да осигурите на Вашия под от паркет 
или корк идеална чистота и перфектна грижа 
още след поставяне, използвайте Препарат за 
почистване на паркет  или Активен препарат 
за почистване R280.
За да осигурите на настилката ефективна и 
дълготрайна защита срещу надраскване и петна, 
третирайте я с препарата Полиране на паркет 
– Мат или Полиране на паркет – Блясък.
Подовите настилки от корк можете да защитите 
като използвате Препарат за корк. 
След поставянето на готов паркет от 
чувствителен към влагата дървен материал, напр. 
бук, препоръчваме да импрегнирате с препарата 
Импрегнация на фуги. 

Чистота и свежест всеки ден!
Вашият под ще бъде винаги чист и свеж ако 
редовно използвате Препарат за почистване 
на паркет, респ. Препарат за корк. Идеално 
решение за бързото всекидневно почистване на 
настилката е препаратът “Спрей Макс за 
паркет, корк и ламинат”.

Петна и замърсявания
Можете да отстраните петна от мазнина, следи 
от токове и други замърсявания върху паркета 
с помощта на Препарат за почистване на 
паркет.
Срещу упорити замърсявания върху коркови 
настилки ще Ви помогне ефективно Активен 
препарат за почистване R280.

Стават чудеса и подът свети като нов!
Препаратът Основно почистване на паркет и 
корк  ще Ви помогне да отстраните старите 
политури върху Вашата подова настилка и да 
я почистите основно. 
След основно почистване можете отново да 
осигурите дълготрайна защита на настилката 
като използвате Препарат за полиране на 
паркет Мат/ Блясък  или Препарат за корк.

 

Подът е като нов:
Освежаващо масло за паркет

Дълготрайна защита:
Полиране на паркет Мат / Блясък
Препарат за корк

За бързо почистване: 
Спрей Макс за паркет, 
корк и ламинат

Отстранява стари политури:
Основно почистване на 
паркет и корк
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Почистване и защита за фугите:
Препарат за почистване на ламинат

За бързо почистване: 
Спрей Макс за паркет, 

ЕАЛТЕКС - 
премахва всички петна

Чистота и защита след поставяне
Новопоставения си ламинат почистете 
веднага с Препарат за почистване на 
ламинат  и ще постигнете удивителни 
резултати. Специалният състав на 
препарата предотвратява проникването 
на вода във фугите и намалява 
опасността от надуване на настилката.

Съвети за чистота и свежест
За ежедневно почистване на ламината 
отново може да използвате Препарата 
за почистване на ламинат.
Идеален за бързо и междинно 
почистване е препаратът Спрей Макс 
за паркет, корк и ламинат.

Петната изчезват мигновено!
Универсалният препарат срещу петна 
ЕЛАТЕКС кара дори и упоритите петна 
да изчезнат мигновено! Отстранява 
флумастер, дъвка, химикал и др.

 

ЛАМИНАТ 
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Четири стъпки за красив под!

Основни стъпки Лакиран паркет  Лакиран корк Омаслен паркет и корк²  Ламинат  

 

     След поставяне

почистване  Препарат за почистване на паркет  Активен препарат R280  Препарат за почистване на ламинат 

защита Полиране на паркет - Мат/ Блясък ¹
 Препарат за корк   Импрегнация на фуги

 Импрегнация на фуги³
 Импрегнация на фуги³

     Ежедневно почистване

основно  Препарат за почистване на паркет  Препарат за корк  Препарат за почистване на ламинат

бързо  Спрей Макс за паркет, корк и ламинат Спрей Макс за паркет, корк и ламинат  Спрей Макс за паркет, 

    корк и ламинат

     Отстраняване на петна

 Препарат за почистване на паркет Активен препарат R280  ЕЛАТЕКС
    

     Основно, интензивно почистване 

почистване  Основно почистване на паркет и корк  Основно почистване на паркет и корк             ––––

защита Полиране на паркет –Мат/ Блясък¹
 Препарат за корк             ––––
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¹ - За защита на фабрично завършен паркет с UV-покритие 
използвайте препарата Полиране на паркет – Блясък разреден с 
вода в съотношение 1:50 в продължение на няколко седмици.

² - Омаслени подови настилки  с UV-защита третирайте 
единствено със Сапун за паркет.

³  - Не е подходящ за V-образни фуги.

Оцветяващи химикали (напр.боя за коса, дезинфектанти и др.), 
както и действието на пластификатори (напр. от гума) мога да 
доведат до необратимо оцветяване на лаковото или масленото 
покритие.
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Сапун за паркет или Почистване и 
защита с восък
Сапун за паркет или Почистване и 
защита с восък

Сапун за паркет или Почистване и 
защита с восък

Сапун за паркет или Почистване и 
защита с восък

Сапун за паркет или Почистване и 
защита с восък
Освежаващо масло за паркет


