
Információ a GAPA cég szennyfogó szőnyegeinek takarításához, és 
karbantartásához 

 
TOPWELL, TENWELL szennyfogó szőnyeg: 
 
a) gumi szalag, kaparó, vagy sörte – a szennyeződések a szegmensek közé hullanak, 
ezután csavarja fel a szennyfogó szőnyeget, seperje fel, vagy porszívózza ki.  
 
 
b) textil szalag – a felszívott víz elpárolog, ezután elegendő felporszívózni. 
 
Az ötisztító szennyfogó szőnyegek (Topwell 27), ipari takarítógépekkel is tisztíthatók, azaz 
a szennyfogó szőnyegen közlekedhetnek általános, bevásárlóközpontokban használt gépek. 
Amennyiben a szalag elhasznált, régi, cserélhető. 
Az új szalagokat vagy megrendeli cégünktől, a szükséges mennyiséget, és hosszt megadva, 
vagy elküldi a szennyfogó szőnyeget műhelyünkbe, ahol azt felújítják. A textil szalagok, 
alumíniumsínhez való ragasztása Chemopren 50, vagy Alkapren segítségével történik. 
 
A nyomott vízzel való tisztítás nem árthat, sőt, szükséges is, a téli időszakban lerakódott só 
feltakarításához.  
 
SHATWELL, CLEANWELL, CATWELL, RINWELL, KÓKUSZ, FANWELL szennyfogó 
szőnyeg: 
 
Annak ellenére, hogy ezen szennyfogó szőnyegek inkább személyek átkelésére lettek 
optimalizálva, általános mennyiségben ellenáll bármely járművel való átkelésnek 
(villástargonca, vagy személygépkocsi)  
 
A szennyeződések rendszeres, porszívózással való eltávolítása szükséges, különben 
a szennyfogó megtelik, a szennyeződések hozzá tapadnak a PP szálhoz, és az 
működésképtelenné válik.  A víz magától elpárolog belőle, hóviharok, tél idején ajánlott a víz 
elszívásá (ez főleg a bevásárlóközpontokban való használat esetén) 
Amennyiben a szennyfogó szőnyegen erős, olajos szennyeződések találhatóak, használjon 
átlagos tisztítószereket. A téli időszak végeztével a szennyfogó szőnyeg teljes átsúrolása 
jótékony hatású. 
 
OPENWELL szennyfogó szőnyeg 
 
Személyek, és bevásárlókocsik átkelésére lett optimalizálva, max 500 kg súlyig. Nem 
alkalmas nagy súlyú teherrel való átkeléshez, azaz villástargoncával, kézikocsival, 
személygépkocsival, fagylaltos kocsival, és hasonlókkal.  
 
 
A nagyobb, felgyülemlett szennyeződések a szennyfogó szőnyeg felületéről annak aljába 
kerülnek, és megtapadnak a belsejében.  



Csavarja fel a szennyfogó szőnyeget, seperje fel, vagy porszívózza ki. Az OPENWELL 
szennyfogó szőnyeg nyomott vízzel való tisztítása nem árthat, sőt, szükséges is, a téli 
időszakban lerakódott só feltakarításához.  
Amennyiben a gumiszalag elszakad, vagy megsérül, tisztítsa ki, és küldje el a Zásmuky-
i gyártó üzembe teljes javításra.  
 
 
BRUSHWELL szennyfogó szőnyeg 
 
A nagyobb, felgyülemlett szennyeződések a szennyfogó szőnyeg felületéről annak 
szegmenseibe kerülnek. 
 
Csavarja fel a szennyfogó szőnyeget, seperje fel, vagy porszívózza ki. A BRUSHWELL 
szennyfogó szőnyeg nyomott vízzel való tisztítása nem árthat, sőt, szükséges is, a téli 
időszakban lerakódott só feltakarításához. 
 
 
LAWELL szennyfogó szőnyeg – felület: 
 
a) gumi szalag kaparó – a szennyeződések a szennyfogó szőnyeg felületéről kézileg, és 
géppel is eltávolíthatóak, a szennyeződések a szegmensek közé hullanak, ezután csavarja 
fel a szennyfogó szőnyeget, és seperje fel, vagy porszívózza ki azokat.  
 
 
b) textil szalag – a víz elpárolog, ezután elég felporszívózni  
 
Ezen szennyfogó szőnyeg, mely öntisztító, ipari takarítógépekkel is tisztítható, azaz a 
szennyfogó szőnyegen közlekedhetnek általános, bevásárlóközpontokban használt gépek. 
Amennyiben a szalag elhasznált, régi, cserélhető.  
 
 
Az új szalagokat vagy megrendeli cégünktől, a szükséges mennyiséget, és hosszt megadva, 
vagy elküldi a szennyfogó szőnyeget műhelyünkbe, ahol azt felújítják. A textil szalagok, 
alumíniumsínhez való ragasztása Chemopren 50, vagy Alkapren segítségével történik.  
A LAWELL szennyfogó szőnyeg nyomott vízzel való tisztítása nem árthat, sőt, szükséges is, 
a téli időszakban lerakódott só feltakarításához. 
 
KARWELL, OKTAVA, JAGUÁR, DANWELL, PATROL szennyfogó szőnyeg 
 
Személyek, és személygépkocsikkal való átkelésre lett optimalizálva, 2 tonna súlyig. 
A felgyülemlett szennyeződések a szennyfogó szőnyeg felületéről annak nyílásaiba 
kerülnek.  
Porszívózza fel a szennyfogó szőnyeget, vagy fordítsa meg, és rázza ki. A nyomott vízzel 
való tisztítás nem árthat, sőt, szükséges is, a téli időszakban lerakódott só feltakarításához. 
 


