
Grabo Conducto S 
vezetőképes tekercses PVC padló fektetése és tisztítása

Kedves Vásárlónk! 

Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Kérjük, tartsa be a tájékoz-

tatónkban foglaltakat a termék kezelésével, beépítésével tisztításával és 

karbantartásával kapcsolatban. 

Termék: Grabo Conducto S vezetőképes tekercses PVC padló 

Legfontosabb összetevői: PVC, nem ftalát típusú lágyító, speciális adalék, 

pigmentek, stabilizátorok, ásványi töltőanyag

Tárolás, mozgatás, beépítés előtti instrukciók
Zárt száraz térben, 10-30 °C között, állítva vagy polcra fektetve egy sorban, 

a beépítésig bontatlan csomagolásban tároljuk. A tekercseket nem szabad 

egymásra helyezni. A tekercsek mozgatásához használjon targoncát. Kézi 

mozgatáshoz minimum 2 fő a javasolt. A hegesztőzsinórt, a ragasztót és a 

rézszalagot is eredeti csomagolásában, a padlóval azonos körülmények között 

tároljuk. Hosszú tárolási idő után (több, mint 1 év) a fektetés előtt ragasztási 

próba végzése javasolt. 

Csak azonos gyártási számú padló tekercseket szabad egy helyiségen 

belül lerakni. 

Lefektetés előtt szemrevételezéssel ellenőrizzük a padló felületét. A gyártó nem 

vállal felelősséget semmiféle utólagos munka vagy egyéb költséggel kapcso-

latban, ami a termék felületi hibájából adódik.

Aljzat, földelés, ragasztó, burkolás
Az aljzatnak, simának, tisztának, tartósan száraznak, repedéstől, valamint 

tapadást gátló anyagoktól mentesnek, megfelelő nyomó- és húzószilárdságúnak 

kell lennie. A felületi egyenetlenségeket aljzatkiegyenlítővel kell kiegyenlíteni. 

Az aljzatbeton nedvességtartalma maximum 2,0 CM % lehet. A padlóburkolatot 

egy nappal a fektetés előtt a helyszínen legalább + 18 °C hőmérsékleten kiterítve 

pihentetni kell. Méretre vágás után a padlót vizes bázisú vezetőképes ragasztóval 

kell leragasztani. 

Földelés kialakítása: A földelés kialakításához öntapadó rézszalagot kell alkal-

mazni. A rézszalagnak az összes padlótekercs alatt keresztirányban kell futni. 

Bármelyik padló pont távolsága a folyamatos rézszalagtól nem lehet 10 méternél 

nagyobb. Ha a helyiség hossza kisebb 10 m, a tekercsek alatt 1 rézszalagot 

tegyünk keresztirányban. (1.ábra) Ha a helyiség hossza 10-20 m, az egy rézsza-

lagot középre fektessük. (2.ábra) Ha a helyiség hossza 20-30 m, két rézszalagot 

fektessünk úgy ,hogy bármelyik padló pont távolsága a folyamatos rézszalagtól ne 

legyen 10 méternél nagyobb. (3.ábra) A tekercsvégek találkozásánál a két tekercs 

között keresztben 1 méter hosszú rézszalagot kell elhelyezni. (4.ábra) A földelés 

kialakításának tervezését és üzembe helyezését szakemberrel végeztessük!

Javasolt ragasztók: 
Mapei UltraBond Eco V4 vezetőképes, U¬ZIN KE 2000 SL vezetőképes, Henkel 

Ceresit K 112 vezetőképes és Murexin EL vezetőképes ragasztó. 

A ragasztási eljárás során tartsa be a ragasztó gyártó utasításait!  

A leragasztott padló illesztéseit a PVC padlóknál általánosan alkalmazott forró 

levegős eljárással kell lehegeszteni a GraboWeld hegesztő zsinór alkalmazá-

sával, javasolt hőfok 250-300 °C. A hegesztést a ragasztás után 24 óra múlva 

lehet megkezdeni.

Tisztítás, karbantartás
A padlóburkolat tartóssága, teljesítőképessége és felületi képe a rendszeres 

tisztítástól és karbantartástól függ. Burkolást követően alaptisztítást, majd 

ezt követően napi rendszeres takarítást kell végezni. Kórházi alkalmazásoknál 

a tisztító folyadékban alkoholos és hidrogén-peroxidos fertőtlenítőszerek ill. 

nátrium-hypoklorit (HYPO) alkalmazása a javasolt. Ne alkalmazzon jód tartalmú 

fertőtlenítőszereket! Fényezőszer, viasz és egyéb felületkezelő szer használata 

szigorúan tilos!

Első tisztítás installálás után és időszakos tisztítás
Várjunk 2 napot a munka befejezése után a nedves tisztítás megkezdéséig. 

Söpörjük fel a padlót egy puha seprűvel. Ha a padló erősen szennyezett, 

gépi takarításnál forgó tárcsás súrológépet vagy súroló- szárító géppel 

takarítsunk és piros padet alkalmazzunk, a tisztítószer semleges vagy alkoholos 

kémhatású legyen. Kézi takarításnál mikro szálas moppal, kétvödrös módszerrel 

takarítsunk. Mindig öblítsük át a felületet tiszta vízzel, távolítsuk el alaposan a 

takarítószer nyomokat. 

Napi tisztítás
 Söpörjük fel a padlót egy puha seprűvel. Ha a padló erősen szennyezett, forgó 

tárcsás súroló illetve súroló szárító géppel takarítsunk és fehér padet alkal-

mazzunk, a tisztítószer semleges vagy alkoholos kémhatású legyen. Kézi takarí-

tásnál mikro szálas moppal, kétvödrös módszerrel takarítsunk. Mindig öblítsük át 

a felületet tiszta vízzel, távolítsuk el alaposan a takarítószer nyomokat. 
 
Javasolt tisztítószerek: 

a. dr.Schutz / ESD Floor Cleaner  

 Első és időszakos tisztításnál higítás: 1:10 

 Napi tisztításnál higítás: 1:200 mop esetén,  

 és 1:400 gépi takarításnál

b. ACL Staticide Inc/ ACL Staticide 4010 

  Első és időszakos tisztításnál higítás: 1:4 

 Napi tisztításnál higítás: 1:128

Részletes információk kaphatók az alábbi honlapon: www.aclstaticide.com,

Bevonatolás
Amennyiben az intenzív hosszú idejű használat után a padló felületén fényesség 

különbség lép fel, tehát a vezetőképes lakk elkezd lekopni, a padló felületét 

speciális vezetőképes bevonatolással kell ellátni.  

Bevonatószer: ESD Medicoat gyártó: dr.Schutz  

Az ESD Medicoat áll egy ESD alapozó és egy ESD fedő rétegből, melyet 

kizárólag a dr.Schutz honlapon lévő részletes instrukciók szerint kell a padló 

felületére felhordani.

Részletes információk kaphatók a http://www.dr-schutz.com honlapon.
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