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Vedlikehold – Polysafe / Hydro / Strata / Ultima/Apex
Polysafe, Hydro, Strata, Ultima, Apex

Sklisikre gulvbelegg
Polysafe gulvbelegg er valgt av hensyn til miljø og sikkerhet.
- Gulvet er fot- og gangvennlig.
- Gulvet er sklisikkert.
- Gulvet er rengjøringsvennlig ved bruk av riktige rengjøringsmetoder.
Gulvbelegget alene er ikke nok til å unngå alle skliulykker. Det er meget viktig at det
renholdes kontinuerlig.

Rengjøring
Storkjøkken
I disse lokalene er det sjanse for at søl og matfett, olje og andre matrester
forekommer regelmessig. Kravene til høy hygienestandard er alltid tilstede. Gulvene
bør alltid være utstyrt med sluk og dette innebærer at den beste renholdsmetoden er
høytrykkspyling, alternativt spyling med vanlig vanntrykk.

Daglig regelmessig renhold:
Dekk gulvet med et rengjøringsmiddel (for eksempel Casco Allrent) fortynnet etter
leverandørens anvisninger. La oppløsningen virke i noen minutter. Spyl deretter
gulvet med høytrykk eller vanlig slange og fjern vann med en myk gumminal.

Periodisk rengjøring:
Dekk gulvet med et rengjøringsmiddel (for eksempel Casco Allrent- ved sterk
tilsmussing, Casco Grovrent) fortynnet etter leverandørens anvisninger. La
oppløsningen virke noen minutter. Ved behov skures gulvet manuelt eller ved hjelp
av maskin. Ved maskinskuring skal rondell med børste brukes. Spyl deretter med
høytrykk eller med vanlig slange og fjern vannet. Hvis vannet er sterkt kalkholdig kan
det være nødvendig å bruke et ”surt” rengjøringsmiddel med ph mindre enn 6.
Skyll godt.

Sanitærrom
Hvis det finnes såpevannrester som ikke renner ned i sluk, må dette fjernes så snart
som mulig. En god måte er å samle vannet med en gumminal og fjerne det med et
kraftig sugende materiale. Vannstøvsuger kan selvfølgelig også brukes.

Daglig regelmessig rengjøring:
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Hvis sluk finnes, er spyling med slang og deretter fjerning av vannet med en
gumminal, et godt alternativ. Mangler sluk, bør gulvet rengjøres etter tradisjonelle
våtrengjørings-metoder. Det er imidlertid viktig at vannet skiftes ofte og at resten av
vannet fjernes fra gulvet. (Se ovenfor). (Kalkholdig vann kan etterlate hvite flekker på
gulvet og skittent vann som tørker, kan over tid misfarge et gulv.)
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Periodisk rengjøring:
Dekk gulvet med et rengjøringsmiddel (for eksempel Casco Allrent) fortynnet etter
leverandørens anvisninger. La oppløsningen virke noen minutter. Ved behov, enten
manuelt eller ved hjelp av maskin. Ved maskinskuring, skal rondell med børste
brukes. Spyl deretter gulvet med høytrykk eller vanlig slange og fjern vannet med en
myk gumminal eller våtstøvsuger. Hvis vannet er meget kalkholdig kan det være
nødvendig å bruke et ”surt” rengjøringsmiddel med ph mindre enn 6. Skuring og
oppsuging kan med fordel erstattes av en børstevalse, kombimaskin eller liknende.

Gangarealer
På disse gulvene forekommer det som regel ikke søl av fett, oljer eller liknende.

Daglig regelmessig rengjøring:
Vanlig støvsuging fjerner best løs skitt. Denne metoden kan kombineres med
våtrengjøring etter punktrengjøringsprinsippet der det er nødvendig. (Legg ut
rengjøringsmiddel fortynnet etter leverandørens anvisninger på flekken og la
kjemikaliet virke noen minutter på det skitne partiet. Fjern så skitten med en
absorberende klut eller liknende). Kombimaskinskuring er også utmerket som daglig
rengjøring.
Skyll godt.

Periodisk rengjøring:
Dekk gulvet med et rengjøringsmiddel (for eksempel Casco Allrent) fortynnet etter
leverandørens anvisninger. La rengjøringsmiddelet virke noen minutter. Skur så
gulvet manuelt eller ved hjelp av maskin. Ved maskinskuring skal rondell med
børster benyttes. Fjern vannet med våtstøvsuger. Skuring og oppsuging kan med
fordel erstattes av behandling med en kombimaskin med børste eller liknende. Bruk
børsterondeller ved maskinskuring.
Skyll godt.

OBS!! Bonevoks eller polish reduserer gulvets sklisikre egenskaper og bør
derfor ikke benyttes.
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