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Az adatlapokban leírt információkat a gyártó és a forgalmazó birtokában lévő legújabb tapasztalatok szerint állítottuk össze. 
Az egyéni felhasználási módok, az eltérő környezeti hatások illetve a különböző anyag- és felülettípusok miatt a 

gyártó/forgalmazó által megadott használati utasítások érvényessége nem általános. Felhasználás előtt ellenőrizze, hogy az 
adott termék összeférhető-e a kezelendő felülettel (próbafestés, próbavakolás). A mindenkori felhasználó felelőssége a helyben 

hatályos jogszabályok és előírások betartása. Kivitelezési hibákért felelősséget nem vállalunk. Újabb kiadás, vagy 
termékváltoztatás esetén a korábbi utasítások érvényességüket vesztik. 
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A Tadelakt-nal és különösen az ápolással kapcsolatos hibák elkerülése érdekében kérjük, 
vegye figyelembe az alábbiakat: 

A Tadelakt felületeket könnyű karbantartani. A használhatóság fenntartása érdekében a 
Tadelaktot rendszeresen után kell szappanozni a fröccsenő víznek kitett területeken. 

Oda nem illő tisztítószerrel azonban ez a gyönyörű felület gyorsan tönkremehet. Ezért a 
Tadelakt tisztítását és gondozását csak KREIDEZEIT Korfu szappannal (Art.nr.: 226.1), 
Glettszappann koncentrátummal(Art.nr.: 224), vagy Olíva ápolószappannal (Art.nr.: 424.1) 
ajánlott elvégezni. 

 

Első szappanozás 

Miután az új Tadelakt felületek teljesen megszáradtak, de legkésőbb két nap elteltével 
egyenletesen, puha ecsettel kell felvinni a felületre a hígított glettszappant. Rövid száradási 
időt követően után puha műanyag HDPE fóliabálával -mint pl. a festékboltokban kapható 
vékony takarófólia- át kell polírozni. 

 

Utánszappanozás / ápolás 

Fenntartás céljából ezt a kezelést a nedvességnek kitett helyeken az igénybevétel 
függvényében 1-2 havonta meg kell ismételni. Itt a glettszappan helyett Korfu szappan is 
használható (hígítás: 2-3 evőkanál feloldva 2 liter forró vízben) 

Tisztítás 

A szennyeződéseket langyos vízzel kell lemosni, kevés olívaolaj-ápoló szappannal vagy Korfu 
szappannal (kb. 1-2 evőkanál 8 liter vízben) puha ruha vagy szivacs segítségével. A használat 
során a vízcseppekből kiváló vízkő lerakódásának elkerülése érdekében célszerű mosogatás 
vagy zuhanyzás után azonnal eltávolítani (letörölni) a kifröccsenő vizet. 

Tippek 

A Tadelaktnak naponta egyszer teljesen ki kell száradnia. Hasznos a nedves tadelakt 
zuhanyfalakat zuhanyzás után puha ruhával azonnal letörölni. Ha a Tadelakt túl sokáig nedves 
marad (pl. poharak, tégelyek, tárolók alatt), elszíneződések, gombák és matt foltok és gyűrűk 
jelenhetnek meg a felületén. 

Mindenképpen el kell kerülni, hogy a kereskedelemben kapható háztartási tisztítószerek, 
súrolószerek, súrolópárnák, savas tisztítószerek vagy hasonlók használatát, mert ezek a 
termékek megtámadják a tadelaktot és/vagy a szappant!  

Savas italok, mint a  gyümölcslevek (például narancs- vagy citromlé), valamint a bor és az ecet 
is károsíthatják a felületet. A Tadelakt felületek nem savállók. A zsírt és színanyagokat 
tartalmazó anyagok (ételek, testápolási termékek stb.) Visszafordíthatatlan foltokat 
okozhatnak. 


