MŰFŰ
TAKARÍTÁSI TIPPEK
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MŰFŰ OUTLET KFT. / MŰFŰ ÁRUHÁZ
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Extra Natural 35mm

Műfű Áruház - mufuaruhaz.hu

A MŰFŰ TAKARÍTÁSA
Hogyan kell és lehet a műfüvet takarítani?
6 tippet adunk rá! Műfű kezelési tippek, trükkök

Sokan kérdezitek, hogy mi lesz akkor, ha medencét vagy nehezebb tárgyakat,
bútorokat tesztek a műfűre? Nem lapulnak le a szálai? Vagy éppen, hogy
hogyan lehet egyáltalán takarítani a műfüvet? Hogyan lehet eltávolítani a rá
került tűlevelet, egyéb kerti hulladékokat? Nem büdösödik-e be, ha a kutya
pisi, kaki rákerül?

Most ezekre a kérdésekre kapsz választ, illetve adunk 6 egyszerű
kezelési tippet is.
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1. ESET:

ÁLTALÁNOS

MŰFŰ TAKARÍTÁS,
SZÁLFRISSÍTÉS
A pázsitod gondozásmentes, tehát extra karbantartási igénye nincs, az
általunk

forgalmazott

összes

pázsit

ún.

feltöltés

nélküli,

tehát

még

homokszórást sem szükséges végezni. (Habár hozzá tartozik, hogy ártani, nem
ártunk vele, hiszen a műfű szálainak extra stabilitást ad, és a rákerült plusz
súly is biztosíték arra, hogy a szél nem kapja fel a műfüvet..) De amennyiben a
helyes telepítést betartottuk, akkor sem kell attól félni, hogy egy nagyobb

szél alákap majd.)
Ezenfelül a kollekciónkban található összes pázsit alaktartó „memória”
szálas, ami annyit jelent, hogy ha közvetlenül a telepítés után a lelapult
szálakat száliránnyal ellentétesen felseperjük, és a napsugárzás éri, akkor

arra "reagálni " fognak a szálak, szépen az „égnek merednek” majd.
Időszakosan

nem

árt,

ezt

a

műveletet

elvégezni,

tehát

száliránnyal

ellentétesen egy műanyag sörtéjű vagy természetes anyagból készült
seprűvel érdemes felseperned a pázsitod, annak érdekében, hogy az mindig

a

„legszebb arcát” mutassa.

Ekkor nem csak az esetlegesen a műfű szálai

közé leült szennyeződéseket távolítjuk el, hanem úgymond fel is frissítjük a
pázsitot.

Arra kell figyelni, hogy ezt a szálfrissítést csak tavasztól őszig, tehát 15 fok
alatt már ne végezzük el, mert akaratlanul is eltörhetjük az esetlegesen
hajnalban megfagyott szálakat.
Tavasszal, az első melegebb napok után pedig érdemes egy gyors takarítást
végezni magasnyomású mosó vagy slag segítségével átmosni a műfűvel
borított területet, és miután az megszáradt elvégezni az előbb említett
említett műveletet.
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2. ESET: LOMB ÉS
TŰLEVELEK
ELTÁVOLÍTÁSA
Ha ráhullik a lomb, illetve tűlevél, egyéb kerti zöld hulladék, azt egyszerűen
csak seperd össze egy műanyag vagy természetes anyagból készült seprűvel,

esetleg használj lombszívót, vagy pedig egyszerűen vizes-száraz porszívóval
porszívózd át a pázsitod.

3. ESET: MEDENCE,
EGYÉB NEHEZEBB
TÁRGYAK LEKERÜLNEK
A PÁZSITRÓL
Azt tudni kell, és számításba kell venni, hogy ha rákerül egy-egy nehezebb
tárgy, bútor, esetleg egy feltöltött medence kerül a műfűre, akkor a szálai
azokon a helyeken le fognak lapulni. Ez természetes folyamat, – nem jelent
minőségi problémát–, főleg nem akkor, ha nem egy igazán erős, egyenes szál
kialakítású szúrósabb érzetű, igen sűrű, és tömör tűzésű, inkább közületi
felhasználásra alkalmas pázsitra esett a választásod, hanem a puhább
tapintású lágyabb szálkialakítású pázsitot választottál.
.Ebben az esetben egyszerűen csak hagyd, hogy kicsit megsüsse a nap
azokat a helyeket, ahonnan lekerültek ezek a tárgyak, és utána száliránnyal
ellentétesen egy vizes-száraz porszívó segítségével porszívózd át a kérdéses

területet. A pázsitod hamar "regenerálódni” fog, és újra eredeti szépségében
fog tündökölni.
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4. ESET: KUTYA/CICA
PISI, KAKI
ELTÁVOLÍTÁSA A
MŰFŰRŐL
Minden, a Műfű Outlet Kft. kínálatában található pázsit kutyabarát,
cicabarát.

Ez annyit jelent, hogy sem a kutya- sem pedig a cica pisi/kaki nem tud kárt
tenni benne. Erős, strapabíró műfüveket forgalmazunk, kizárólag Európából,

Hollandiából szerezzük be a pázsitokat, annak érdekében, hogy a kifogástalan
minőség, és a 8 év UV garancia is biztosítva legyen.
Ennek ellenére a takarítás időnként elengedhetetlen, főleg ha kisállat is
lakik az udvarban. Van néhány tippünk ahhoz, hogy hogyan tudod gyorsan,
foltmentesen eltávolítani a pázsitra került kakit.
Amint lehet távolítsd el, és utána egy egyszerű Sanytol-os vagy Dettol-os
fertőtlenítőt fújj rá, töröld át papírtörlővel. De egy mosószeres szivaccsal is
elég, ha áttörlöd a folt helyét. Nem fog benne kárt tenni, hiszen az általunk
forgalmazott

műfüvek

még

a

klóros

víznek

is

ellenállnak,

ezért

telepíthetőek akár medence köré is.
Ezen felül 2-3 hetente nem árt, ha szálfrissítést végzel, ezt a műfű takarító
géppel, vagy akár a műfű seprűvel is megteheted. Esetleg egy magasnyomású
mosó segítségével sima egyszerű vízzel is átmoshatod a pázsitod, ha
kutyás, cicás az udvar, ahova a műfű telepítésre került. Vagy vásárolj vízben
oldódó szagtalanító port, mert ezzel eltudod kerülni, hogy a vízelvezető
lyukakon átfolyt pisi bebüdösödjön. A webshopunkon mindent megtalálsz.
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5. ESET:
ERKÉLYRE/TERASZRA
KERÜLT PÁZSIT
TAKARÍTÁSA HA POROS,
KOSZOS LESZ
Ebben az esetben nincs más dolgod, mint időnként leseperni (száliránnyal
megegyezően)

illetve

utána

áttörölni

egy

egyszerű

vizes

/

enyhén

mosószeres felmosóval (mop) a pázsitod annak érdekében, hogy a rákerült
port eltávolítsd. Utána seperd fel száliránnyal ellentétesen a műfüvet, és
hagyd hogy megszáradjon a napon, annak érdekében, hogy a pázsitod újra a
régi legyen!

Wonder 30mm
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A MŰFŰ
FELMELEGEDÉSE
Kezelési tippek
Extrém hőségben a műfű felmelegedésre

hajlamos, ezt mindenképpen figyelembe
kell venni, mielőtt műfű telepítése mellett
döntesz, és érdemes pár kezelési tippet
is betartanod. (Lásd. a kezelési tippek info

grafikát)
Mert igen, sajnos tény, ami tény, hogy a
műfű

valamennyire

felmelegszik,

amíg

erősen süti a nap, hiszen műanyagból van,
ez anyagából adódik, hogy így fog reagálni,
erre számítani kell, de valahol egyértelmű
is a dolog.
Szerencsére elmondható, hogy mi a Műfű
Outletnél, de a több, mint 10 év alatt mióta
Magyarországon

elterjed

a

műfű

használata, soha senkitől nem kaptunk
panaszt arra, hogy megégetné, vagy
bármilyen

sérülést

okozott

volna

a

műfű.

Mi

a

Műfű

fektetünk

Outlet-nél

nagy

nem

hangsúlyt

véletlenül
arra,

hogy

kizárólag minőségi, európai belga vagy
holland pázsitokat forgalmazzunk.

Nekünk az a fontos, hogy ne csak a
vásárlásig, hanem több évvel az után is
elégedett

hiszen

legyél

nem

melyért

a

kevés
cserébe

műfű
pénzt

pázsitoddal,
költöttél

rá,

értelemszerűen

minőséget, tartósságot és ellenállóságot
vártál. Ennek viszont az a feltétele, hogy
az európai, pontosabban belgiumi vagy
holland pázsit gyártó is ott legyen a
termék,

a

gyártástechnológia,

a

minőségbiztosítási rendszer mögött.

Amennyiben minőségi, európai termék
mellett döntesz akkor azt is megfogod

mellé kapni!

Szerzői jog
Írta és szerkesztette:
Básty Noémi
A jelen dokumentumban található összes tartalom, annak minden
szöveges és képes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, melynek
tartalmáról tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon
sokszorosítani.
Másolat,
átdolgozás,
jogszerűtlen
használat,
fájlmegosztóra való feltöltés, bármilyen visszaélés, továbbértékesítés vagy
a dokumentum, a termék, a cikk alapján létrehozott más hasonló termék,
szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel
esetén, aki a jogsértés elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen
módon hozzájárult tettéért jogi felelősséggel tartozik. Az elhelyezett
szöveges és képi anyagok, arculati és tartalmi elemek (pl. betűtípusok,
gombok, linkek, ikonok, szöveg, kép, grafika, logo stb.) felhasználása,
másolása, terjesztése, továbbítása - akár részben, vagy egészben kizárólag a Műfű Outlet előzetes, írásos beleegyezésével lehetséges.

Elérhetőségek:
mufuoutlet@gmail.com / +36706371102
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