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Instrucțiuni de mentenanță și curățenie 
 

Suprafețele tratate cu Favorit Beton Cire și Favorit Liquibeton, protejate cu lac 
Favorit Optimim, sau Favorit Premium necesită întreținere și curățire repetată 
pentru a le menține longevitatea lor. 

DUPĂ APLICARE 

Favorit Beton Cire, conform fișei tehnice, după aplicare dă o suprafață ușor 
curățabilă, nealunecoasă (R13 uscat, și R11 umed) pe podele, pe pereți, pe mobilier 
sau pe orice altă suprafață. Foarte important este faptul, că pentru greșelile 
rezultate din aplicarea sistemului în mod necorăspunzător, producătorul nu 
garantează. Înainte de a recepționa suprafața de Beton Cire, verificați integritatea 
stratului protector de lac. 

LUARE ÎN FOLOSINȚĂ 

După aplicarea ultimului strat de lac, suprafața trebuie protejată de contactul cu 
apa, vopsele, chimicale sau folosință intensă timp de 2 săptămîni. Acest timp e 
necesar pentru întărirea completă a lacului. Suprafața poate fi ușor folosită pentru 
trafic pietonal după 24 ore după aplicare. S-ar putea, ca în încăpere să aibă loc după 
aplicare și alte lucrări, în acest caz suprafața trebuie protejată de murdărire sau 
loviri mecanice cu o folie, sau carton. dacă stratul de lac se deteriorează, 
impuritățile pot atinge stratul de Beton Cire si o pot deteriora. 

CURĂȚENIA 

Lichidele curse pe suprafață trebuiesc îndepărtate cât mai curând posibil. Să nu 
rămână pe suprafață timp îndelungat apă stătătoare, sau material care conține 
umezeală ex. ghiveci de flori picurând. La curățire trebuie evitat folosirea soluțiilor 
expicit acidice sau bazice. Se pot folosi soluții anticalcar, sau acizi citrice cu condiția 
ca suprafețele trebuiesc spălate cu apă și șterse în max. 15-30 minute după aplicare. 
Să nu se folosească pentru curățire bureți abrazivi, sau alte materiale abrazive 
deoarece pot afecta stratul de lac. 

ÎNTREȚINERE – GENERAL 

Suprafața este sensibilă la zgâriere sau frecare, cu timpul și stratul de ipmregnare 
poate subția. Zonele cele mai folosite se recomandă a fi inspectate anual, și dacă e 
necesar protejarea lor cu încă un strat de lac protector. 

Pe suprafața bine curățită, ușor șlefuită, deprăfuită, se va aplica una sau două 
straturi de lac, într-un strat subțire. 
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