Vedlikehold – SaarFloor gummigulv

1.
SaarFloor

Byggrengjøring - oppsetting
* Fjern nøye løs skitt fra gulvet med en støvsuger
* Påfør en bruksløsning av 1 del Dipex til 6 deler kaldt vann
* Arbeid ikke med større flater enn at du kan holde gulvet bløtt hele tiden og la det
virke i ca. 15 minutter.
* Bruk skuremaskin og rød pad, arbeid over hvert felt minst 3 ganger. Sug opp med
vannsuger.
* Skyll gulvet nøye med vann, 2 ganger. Sug opp etter hver skylling
* Gulvet skal tørke minst 1 time
* Påfør ett tynt heldekkende strøk med Trend Kombivoks i konsentrat. (1 liter til ca.
35 m2)
OBS! Gjør ingen regelmessig våtrengjøring de første 4 døgnene. Lett fuktmopping
med kaldt vann anbefales

Daglig rengjøring med Trend fra Renico AS
Moderne og effektivt renhold bygger blant annet på at arbeidet skal gjøres med rent
og behovstilpasset utstyr

Hvis gulvet rengjøres daglig kan man veksle mellom tørrmopping/fuktmopping eller
skuremaskin etter behov
Dosering 0,5 dl Trend til 10 liter vann. Det er viktig med rett dosering ellers blir det
feil.
Kombiskuremaskin er et godt alternativ til ferdiginnfuktede mopper ved store frie flater.
Doser 1 dl Trend til 10 liter kaldt vann og bruk rød eller hvit pad eller nylonbørster
med 0,3 – 0,4 mm nylonbust
Viktig!! Et Trendbehandlet gulv skal aldri rengjøres med andre
rengjøringsprodukter, andre vaskepolisher eller oljeimpregnerte mopper. Da vil
trendfilmen bli ødelagt!
Trend på Trend – så enkelt er det!
Er det behov for polering iblant, så poler med en enbørste skuremaskin (lav hastighet)
og hvit pad. Highspeedmaskin kan først brukes etter ca. 5 måneder (når trendfilmen er
herdet). Om highspeedmaskin brukes før denne tid, kan Trendfilmen ødelegges.
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