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  Stone carpet  הוראות ניקוי לרצפת

 

בתנאי שהיא תעבור טיפול באופן תקופתי כמו כל ריצפה , קלה לניקוי ותחזוקה Stone carpetצפת ר

 .דרך הטיפול דומה מאד לטיפול בשטיח רגיל,כעיקרון.כשהדבר נחוץ,אחרת

 הנחיות כלליות

, נוזלים, בוץ, טיח זה לקלוט אבקתפקיד ש. חלל/ מומלץ להתקין שטיח קולט לכלוך בכניסה לאולם 

 .כך שומר על איכות הרצפה ומקטין את תדירות התחזוקה הנדרשת. ה'אבנים קטנות וכדומ

 שימוש בכיסאות

  על רגלי הכיסאות להיות מכוסים בפלסטיק או סיליקון או גומי רך רצוי בגוון שקוף או אפור

 .קר ברצפות בהירותפלסטיק קשיח בגוון שחור עלול להשאיר סימנים בעי -בהיר

 מאחר והם עלולים לגרום לנזק מקומי , כסאות עם גלגלי פלסטיק קשיח אינם מומלצים לשימוש- 

שינוי הגלגלים לרוב אינו ,יש לעשות שימוש בגלגלי סיליקון עבה כנהוג ברצפות פרקט גושני 

 . משמעותי מבחינה כספית ויש לידע את ספק הכיסאות מראש

 

 :לןשיטות הניקוי הן כלה

 :שואב אבק( 6

בעזרת , שבוע לבין אחת לשבועייםבין אחת ל יש לשאוב, בהתאם לרמת הלכלוך. לכלוך מתפרק לאבק

שואבים כאלו ניתן למצא בקלות  (.אלף וואט) 1000WATT -בעוצמה של כ, שואב אבק תעשייתי חזק

כפי  ,יבת נוזליםהעדיפות היא לשואב בעל יכולת שא .בעלות נמוכה יחסית ,בחנויות למוצרי חשמל

 .4שיוסבר בסעיף 

אין , ניתן לעשות שימוש בציוד וחומרי ניקיון רגיל לשטיפת רצפות (Compact)ברצפה בעלת מבנה סגור 

 .בסיסים חזקים או כלור, לעשות שימוש בחומרים אגרסיביים כגון חומצות

 :מים וחומרי ניקוי, ניקוי במברשת( 2

מומלץ להשתמש במים  (.שומני או חומר דביק אחר) לכלוך עקשן ניקוי מסוג זה יהיה הכרחי במקרה של

 !!מעלות צלזיוס 06-לא יותר מ -חמימים

 ,אמבטיה מתאימים \כל מסירי השומנים וחומרי הניקוי העדכניים למטבח 

יש להשתמש לניקיון רצפות אבן .  !!!בהם אין להשתמש.למעט אלו המכילים חומר ממס ומלבין

 .אין להשתמש במברשות קרבון. במברשות ניילון בלבד

 

 :מגבים ומים( 7

, ניתן לעשות שימוש במים זורמים ומגבים לצורך ניקיון הרצפה Compact Stone Carpet ברצפת 

אין לעשות שימוש בחומרים המכילים כלור , חומרי הניקוי הינם חומרים רגילים לניקוי שיש ורצפות אבן

 .אקונומיקה או חומצות
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 הערות והארות

 :להשתמש ב אין ,בכל מקרה

 מכשיר ניקוי בקיטור. 

 טרפנטין מדללים וכדומה,  מסיר לכה, מדללים כגון אצטון. 

 חול וקרבון, בד שמיר, כגון נייר זכוכית, חומרי ותכשירי שיוף. 

 מברשות פלדה או חומר קשיח אחר. 

 

 

 כללי

שואב אבק או מגב שטיפה מנקים את הרצפה  .צפת אבן היא קלה מאד לניקוי ואחזקהר ,בגלל אופייה

במקרים בהם נשפך חומר מכתים או אוכל יש לנקות , מחזורי ניקוי הינם בהתאם לאופי השימוש. בקלות

  .ניקוי מהיר מבטי הסרה קלה ונוחה. הכתם מוקדם ככל הניתן

 

 :אריחים קרמיים וכיסוי פלסטי, בהשוואה לרצפות פרקט

רצפת .כדי להראות נקיים חייבים לעבור ניקוי פעמיים בשבוע לערך לעיל כל סוגי הרצפות המוזכרים 

 .והלכלוך פחות בולט עליה, האבן צריכה ניקוי לעיתים רחוקות יותר

 

 :בהשוואה לרצפה עם שטיח

-צריך לעבור שטיפה אחת לשנה, ובהתאם לרמת הלכלוך שלו, שטיח צריך לשאוב לפחות אחת לשבוע

הוא הופך להיות הרבה יותר פגיע ללכלוך ומתלכלך מהר יותר עקב , ח נשטףברגע ששטי, אולם. שנתיים

זה .מה שגורם לצורך לנקותו לעיתים יותר ויותר תכופות, ניקוי ושומנים בין הסיבים שלו-הצטברות חומרי

 .לעולם לא יקרה עם רצפת האבן

 :הסרת מסטיק מהרצפה

 .גם זה קורה

 ניתן להסירו, כשהתקשה. קפיא כלשהוא על מנת להקשיתוצריך לרסס את המסטיק עם ספריי מ, ראשית

 .עדין( שפכטל)טייחים-עם מברג או כף (בזהירות)

 !!!היא עלולה לשחוק את הצבע או הציפוי!!!אין להשתמש במברשת פלדה

אחרת הם יירמסו ויתאחדו עם , יש לנקות את הכתמים שמסטיק משאיר אחריו לפחות פעם בשבוע

  .הריצפה

מומלץ אחת לשנתיים לבצע רענון לרצפה  וזאת ע"י ניקיון הרצפה בצורה יסודית מראש והזמנת חברתנו 

.ברצפות מוצפות תקופת הרענון עשוי להתארך בהתאם לשימוש –לביצוע סילר עליון   
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. בעיה או תהייה בין אם היא מוזכרת פה ובין אם לא, לי נשמח לעזור בכל שאלהנאנו במג  

.נציג שרות לקוחות שלנו ישמח לעמוד לשרותכם, אלינואל תהססו לפנות , אנא  

 נא לפנות לחברתנו , בכל מקרה של צורך בשירותי החברה: 

 

 074-7808400: '   טל     

   04-8418245: ' פקס     

 

 בברכה

 מגנלי

 .מ.מגנלי ש, צרעה, טקניון –גלובל ישראל 

 


