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MUREXIN. To drži. 2 blagovni znamki na enem mestu.



Kamnita preproga z odprto ali zaprto strukturo

Tedensko vzdrževanje

Čiščenje preprog iz kamna

Očistite in vzdržujte 
kamnito preprogo 
Madeži na kamniti preprogi? 

Pri čiščenju morate upoštevati naslednje:

Kamnita preproga ima po naravi odprto strukturo, ki je v skoraj vseh primerih 

najboljša rešitev za skorajda vse suhe prostore in zunanje površine. 

Ne glede na to, pa so morebitni pomisleki glede zapolnjevanja por v kamniti 

preprogi lahko na mestu. Priporočljivo je, da se v prostorih, kot sta kuhinja in 

kopalnica, pore med kamenčki zapolnijo oz. zatesnijo z ustreznim lakom. Tudi 

če je izbrana velikost zrn med 2 in 4 mm ali finejša, je potrebno kamnito 

preprogo zatesniti. 

Nego kamnite preproge ali preproge iz naravnega kamna z odprto strukturo je 

najbolje primerjati z nego volnene preproge, to pomeni sesanje enkrat tedens-

ko (po potrebi nekoliko več, odvisno od stopnje onesnaženosti).

Kamnite preproge ni potrebno vedno obrisati z milom in vodo, ker se umazani-

ja zlahka odstrani tudi z dobrim sesalnikom. Seveda lahko videz kamnite 

preproge osvežite z vlažno krpo.

Delno onesnaženje
Lokalne madeže ali umazanijo, povzročenih ob politju tekočih ali viskoznih 

izdelkov je najbolje takoj odstraniti s toplo vodo in krtačo ali spužvo. Takoj 

zatem, odstranite umazano vodo z vodnim sesalnikom in lokalno dodatno 

sperite s čisto vodo, ki jo znova odsesajte. 

Če kamnita preproga po določenem času vsebuje madeže in potrebuje 

globinsko čiščenje, lahko v ta namen uporabite čistilo za preproge ali parni 

čistilec. Te naprave lahko absorbirajo 90% onesnažene vode, tako da se tla 

hitro posušijo. Kljub temu ne priporočamo čiščenja kamnite preproge s 

preprostim vodnim sesalnikom, ker absorbira le 40 do 60% vode. To pomeni, 

da mora preostali čas voda izhlapeti in, odvisno od temperature v prostoru, 

lahko traja dlje časa, da kamnito preprogo lahko ponovno uporabimo.

Dodatne informacije so navedene v tehničnem listu ali v varnostnem listu na spletnem mestu www.murexin.com



Fino čiščenje objektov

Čiščenje, vzdrževanje, vmesno čiščenje

Nega: 

Priporočila za čiščenje preprog 
iz naravnega kamna, narejenega iz 

Murexin marmornih kamenčkov 

COLORIT MG 14,  z uporabo 

epoksidnih ali poliuretanskih smol.

Fino čiščenje objektov lahko izvedemo v ustreznih predpisanih odmerkih, tako s kislinskim čistilom Colo SR 30 (ob prim-

ernem redčenju) kot z alkalnim čistilom Colo AR 30.

Doziranje: Prilagojeno stopnji onesnaženosti

COLOR SR 30: Kislinsko specialno čistilo za odstranjevanje nečistoč kot so cement, apnenec, cvetenje in splošno anor-

gansko onesnaženje v zunanjem in notranjem prostoru.

COLO AR 30: Alkalno specialno čistilo za raztapljanje močnih organskih onesnaženj v zunanjem in notranjem prostoru. 

Specialna receptura z oksidacijskimi inhibitorji ščiti občutljive površine (kot npr. cinkane površine) pred poškodbami. 

INFO: Ob pravilni vgradnji kamnitih preprog so vsi kamenčki obdani z vezivom in kot taki zaščiteni proti kislinskemu čiščenju.

Zaradi poroznosti kamnitih preprog je čiščenje najbolje izvajati z razpršilnikom, npr. TW 300 S, TW 401 ali TW 1240 z dodatki 

TW adapterja za trda tla, z namenom, da se hkrati sprosti in odstrani umazanija, ki se nahaja globje v porah. 

Vzdrževalno čiščenje oz. občasno čiščenje je najbolj opraviti z globinskim sesalnikom, da dosežemo tudi globje ležečo uma-

zanijo v porah. 

Redčenje čistilnih sredstev je odvisno od stopnje onesnaženosti:

COLO AR30, alkalno čistilo (največ v razmerju z vodo 1:10)

COLO SR30, kislinsko čistilo (največ v razmerju z vodo 1:20)

COLO GR20, temeljno čistilo (največ v razmerju z vodo 1:30)

Opomba: Uporaba parnih čistilcev s souporabo COLO čistil ni priporočljiva.

Ne spreglejte
Čistila so namenjena za uporabo s strani usposobljenih oseb. Podrobnejša navodila za ravnanje s čistili so v tehničnih navo-

dilih. Upoštevati je potrebno tudi vsa varnostna navodila, ki so običajna za rokovanje s tovrstnimi izdelki in so navedena v 

varnostnih listih proizvajalca.

Za kamnite preproge, ki imajo odprto strukturo in niso zatesnjene z zgornje strani, posebna nega ni potrebna, saj se umaza-

nija zaradi drenažnega načina spira skozi kamnito preprogo. V tem primeru priporočamo pranje z vodo pod pritiskom. 

Dodatne informacije so navedene v tehničnem listu ali v varnostnem listu na spletnem mestu www.murexin.com


