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Vedlikehold – Artigo gummigulv ANT48 og COND
Artigo – Zeus ANT48 / Geode COND / Granito ANT48

Effektive avskrapingsmatter er nødvendig for å redusere mengden av smuss, skitt og
fuktighet i de områdene hvor det nye gulvet er montert.
Etter monteringen av belegget er ferdig og den elektriske motstanden er testet, må
gulvet dekkes til for å unngå skade av tungt utstyr, møbler eller annet arbeid som skal
ferdigstilles etter at gulvet er montert.
Alle føtter til møbler, bord og stolben må være myke og beskytte gulvet for å hindre
skraper og permanente inntrykksmerker. Beskyttende føtter skal være i en passende
størrelse slik at de kan fordele lasten på en større overflate.
For å sikre at gulvet vil kunne ha den korrekte motstand er det viktig alle antistatiske
gulv (ANT48) og ledende gulv (COND) ikke blir overflatebehandlet.
Første rengjøring etter montering
Vær varsom med bruk av mye vann på fliser. Vent med rengjøring til limet er tørt, 2-4
dager.


Fjern alt løst smuss, støv og sand med en myk børste eller støvsuger. Vær
oppmerksom slik at en unngår å skrape gulvet når sand eller små stein fortsatt
er på gulvet.



Rengjør gulvet med et nøytralt vaskemiddel ved hjelp av en mopp eller en
gulvvaskemaskin med vann oppsug og rød pad for større områder. Gulvet må
vaskes rent inntil flere ganger med gulvvaskemaskin, inntil overflaten er fri for
alle rester av vaskemiddel og tørr. Undersøk om gulvet er fritt for overflatefett
fra produksjon.

Daglig renhold
Fjern støv, skitt og flekker fra gulvet:
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Rengjør med en myk børste, mikrofiber mopper eller støvsuger. Hvis
nødvendig, bruk et nøytralt vaskemiddel fortynnet i vann. Rengjør med en
gulvvaskemaskin (rød pad og nøytralt vaskemiddel) i større områder og i de
områder som krever et høyere nivå av renhold.



Fjern skitt merker og flekker med en nøytral eller svakt alkalisk
vaskemiddel (fortynnet i henhold til produsentens anvisninger). Siden ANT48
COND gulv ikke kan vokses/poleres er det meget viktig å fjerne flekker så fort
som mulig for å unngå permanente flekker.

Etter bruk av rengjøringsmidler er det viktig skylle med rent vann flere ganger og
fjerne vannet med en vannsuger inntil overflaten er helt tørr og fri for rester etter
vaskemiddel.
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Rutinemessig vedlikehold
Når vanlige rengjøringsoperasjoner ikke er tilstrekkelig for å fjerne smuss, anbefales
det en dypere rengjøring med et svakt alkalisk vaskemiddel og en skuremaskin utstyrt
med rød eller grønn pad. Bruk gulvvaskemaskin med vannoppsug opptil flere ganger
for å sikre at overflaten er helt tørr.
Anmerking














All bruk og fortynning av rengjøringsprodukter må være i samsvar med
produsentens instruksjoner
Rengjøringsprosesser må ikke utføres ved direkte sollys for å unngå at skitten
væske tørker og forårsaker flekker på gulvet.
Unngå å bruke grov pad (blå, grønn, brun, svart).
La aldri væsker, inkludert vann, bli liggende på gulvet for å unngå flekker og
skader i beleggets overflate og for å redusere risikoen for å skli.
Trinsehjul på stoler og møbler skal være i lys farge, doble myke gummihjul
(type W i henhold til EN 12529)
Etter bruk av rengjøringsmidler er det viktig skylle med rent vann flere ganger
og fjerne vannet med en vannsuger inntil overflaten er helt nøytralisert og tørr.
Følgende produkter skal unngås i daglig renhold: høye alkaliske, syrer,
løsemidler av alle slag, og alle andre rengjøringsmidler som ikke er spesielt
testet og godkjent for gummigulv.
Vi anbefaler ikke å bruke voks eller poleringskrem (selv ikke ledende) da de
kan fungere som en isolerende film med tiden.
Disse instruksjonene kan ikke dekke alle mulige bruk – områder for vårt
gulvbelegg. Vedlikeholdsprogrammet må ta i betraktning alle situasjoner og
forventinger/krav til kunden/bruker.
Disse instruksjonene gjelder bare for ARTIGO ANT48 og COND gummigulv.
For andre typer må det henvises til de spesifikke tekniske beskrivelser.

For mer informasjon, kontakt
Polyflor Nordic, tlf.: 23 00 84 00, firmapost@polyflor.no eller vår hjemmeside
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Vedlikeholds produktene kan leveres av Lilleborg Profesjonell og Gipeco AB.

