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Vedlikehold – Polyflor uten PuR / PU

Polyflor Standard XL

Vi anbefaler avskarpningsmatter i inngangspartier, minimum 3 meter innenfor
dørene. Dette vil samle opp smuss og fuktighet og forlenge gulvenes levetid.

Byggrengjøring
* Mopp eller støvsug gulvet.
* Ved lettere nedsmussing, mopp gulvet med en fuktig mopp med et nøytralt
vaskemiddel blandet ut etter leverandørens anvisninger.
Eller
* Ved stor tilsmussing, påfør et alkalisk vaskemiddel, blandet ut etter leverandørens
anvisninger på gulvet. Bruk en skuremaskin med skurepad, og skur gulvet.
Sug opp med en vannsuger. Rens gulvet nøye med vann, sug opp med vannsuger, og la det tørke helt.
* Påføring av polish bør utføres så snart som mulig etter legging.

Påføring av polish
Påse at gulvet er nøye rengjort før påføring av polish. Dette gjør at man får en god
Vedheft mellom belegg og polish.
Bruk en av følgende metoder:
* Påfør 2 til 3 strøk polish etter leverandørens henvisninger, med en vridd mopp, slik
at man unngår å legge på for mye polish i hvert strøk. Påfør polishen inntil 15 cm
fra veggene og legg neste strøk vinkelrett (90o) på det foregående. Siste strøk
legges helt inn til veggene.
Eller
*Spray -/vaskepolish. Gulvpleiemiddelet skal påføres ufortynnet de første 2-3
gangene for at et beskyttende lag skal oppstå så raskt som mulig og deretter
ifølge leverandørens anvisninger.
MERK: For å oppnå tilstrekkelig beskyttelse i sterkt trafikkerte områder, kan det
være bedre å bruke en polish enn en spray-/vaskepolish. Hvor man ikke ønsker en
høy glans på gulvet brukes en polish som gir matt finish.
Unngå å bygge opp tykke polishsjikt, fordi dette vil gå utover gulvets antistatiske
egenskaper.
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Rutinemessig vedlikehold
Hyppigheten for hver behandling er avhengig av type og intensitet av trafikken i
området.
* Fjern løs skitt og stav.
* deretter, mopp skitne steder ofte. Gjenstridige svarte merker kan fjernes ved å
bruke senterskiven på en skurepad, og en liten mengde ufortynnet alkalisk
vaskemiddel. Plasser skiven under skosålen og skrubb. Dette gir større trykk.
Skyll området med rent, varmt vann og la det tørke.
* Så, alt etter hva slags rengjøringsutstyr brukeren har, skal en av følgende
vedlikeholdsmetoder brukes:
Bruk et gulvvaskemiddel, fortynnet etter leverandørens anvisninger, og mopp gulvet.
La det tørke. Ønsker man en høyere glans, poler gulvet med en highspeedmaskin
med egnet pad.
Eller
Bruk et gulvvaskemiddel, fortynnet etter leverandørens anvisninger, og spray en fin
Sky over gulvet. Poler så gulvet til ønsket glans ved hjelp av en skuremaskin med
egnet sprayrensepad.Skitten som setter i paden må fjernes nøy etter bruk. Gjør man
ikke dette vil resultatet bli et blankt, men skittens gulv.
Eller
Bruk et nøytralt vaskemiddel, fortynnet etter leverandørens anvisninger, mopp gulvet
og la det tørke helt. Bruk en highspeedmaskin og poler opp til ønsket glans.

Fjerning av gulvpolish
En oppbygging av polish bør unngås. Polishen bør derfor fjernes med jevne
mellomrom. Intervallene bestemmes av slitasjen på gulvet og antall strøk. (Normalt 6
måneder på sterkt trafikkerte steder).
Påfør polishfjerner, fortynnet etter leverandørens anvisninger på gulvet og la det
virke i omtrent 20 minutter. Maskinskrubb med en skuremaskin med en grønn pad
eller tilsvarende og fjern oppløsningen med en vannsuger. Skyll gulvet nøye med
rent, varmt vann og fjern dette med en vannsuger. La så gulvet tørke helt. Gjenta så
påføring av polish og det rutinemessige vedlikeholdet.
Følg alltid helse- og sikkerhetsforskriftene.
Regelmessig lett renhold er mer fordelaktig for gulvet enn skippertaksmessig
tungt vedlikehold.
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