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Csiszolás hagyományos parkettacsi-
szoló géppel 25–40–80-as szemcsemé-
retű papírokkal, először harántirányban 
(átlósan, a szálirányhoz képest kb. 
45o-ban), majd szálirányban. Finomabb 
felületű parkettát természetesen nem 
kell a durva papírokkal csiszolni. A csi-
szolás célja: a felületi egyenetlenségek, 
az illeszkedő darabok közti szintkülönb-
ségek eltüntetése, egyenletes, sík felület 
kialakítása.

A hagyományos parkettacsiszoló 
gép karmolásnyomainak az eltünteté-
sére, szebb, finomabb felület kialakítá-
sára alkalmas az egytárcsás csiszoló-, 
polírozógép. A gép 40–43 cm átmérőjű 
koronggal, alacsony fordulatszámon 
dolgozik, a csiszoláshoz 60 és 120-as 
számozású csiszolórácsot használunk 
(az azonos számú csiszolópapírnál fino-
mabb felületet ad). 

A 120-as ráccsal való csiszolás után a 
teljes felületet jól kinyomott nedves ruhá-
val, szivaccsal át kell törölni. A nedvesség 
felhúzza a fa átvágott rostjait, amit 120-as 
ráccsal átcsiszolva, tökéletes felületet 
kapunk (ha nem vizezzük a felületet, az 
olaj húzza fel a szálakat, amit nehezebb 
csiszolni).

Portalanítás porszívóval
Az alapozó olaj felhordása: 

• Hagyományos narancshéjolajos 
(orange): Nr. 121 – ecsettel, velúr- vagy 
moherhengerrel

• Oldószermentes (PurSolid) termék:  
Nr. 122 – nyeles spatulya, biflex spatulya

• Vízzel hígítható (aqua) termék: Nr. 127 
– ecsettel, velúr- vagy moherhengerrel
Annyi alapozó olajat kell felhordani, 

amennyit a felület beszív. Ha az anyag az 

Hogy lesz jó? – parketta-
olajozás és viaszolás  

olajat azonnal beszívja, és a felület látha-
tóan foltos, egyenetlen, akkor túl kevés 
olajat kapott, ezért a felhordást azonnal 
akár több lépésben is meg kell ismételni, 
amíg a felületi réteg egyenletesen telítődik 
olajjal. Az alapozó olajjal nem szabad 
spórolni. Ha a felületet megfelelően telít-
jük, az a padló élettartamában meghálálja 
magát. 

Annyi olajat hordjunk fel, amennyit az 
anyag láthatóan képes felvenni. 10 perc 
után a be nem szívódott olajat ecsettel, 
ronggyal el kell oszlatni, bedörzsölni, illet-
ve a felesleget a felületről le kell törölni. 
(Míg ez a Nr. 121-nél egyszerűen kézzel, 
ronggyal elvégezhető, a  
Nr. 122-nél ajánlott 10 perc után az olajat 
géppel, fehér peddel a fába bedörzsölni, 
„bemasszírozni”.)

A be nem szívódott olaj filmet alkot és
fényes, ragacsos, nehezen eltávolítható 
foltokat hagy a felületen!

Fapadlók, -parketták színes kezelése:
Az alapozó olaj megszínezésével lehe-

tőség van a faanyag felületi színezésére. 
A Nr. 121 és 122 számú olajok színezé-
sére a Nr. 150 számú gyantaolaj-színezék 
alkalmas. A színezéket az olajhoz adva 
és jól elkeverve, a 6. pontban leírtaknak 
megfelelően végezzük a felhordást. 
Sötétebb, mélyebb színek eléréséhez az 
olajat ajánlott 30–40 percig a felületen 
hagyni, és azután gondosan és egyenlete-
sen visszatörölni. A visszatörlés nagyobb 
gondosságot igényel, mint a natúr olajnál! 
Ajánlott a kézi visszatörlés után puha 
nedvszívó ruhával, polírozógéppel is áttö-
rölni a felületet. A színezékek egymással 
jól keverhetők.

Ajánlott száradási idő 24 óra. Ezután 
a felületet fehér peddel (vliessel), vagy 

180-as csiszoló-
papírral finoman
át kell csiszolni. A 
köztes csiszolás 
akkor is ajánlott, 
ha a felület töké-
letesen simának 
tűnik, mert a finom
felület biztosítja 
a viasz tökéletes 
tapadását.

AURO-Info: 30/3969-439

természetesen a legjobb!
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