Homogen PUR
VEDLIKEHOLDS ANVISNING
Pearlazzo PUR • Prestige PUR • Mystique PUR • Classic Mystique PUR
2000 PUR

Polyflor’s kolleksjoner med PUR har en polyuretan forsterket overflate som beskytter gulvbelegget mot smuss og slitasje. Kombinert med en tett og
matt overflate finish, gir dette økt beskyttelse ved bruk av et polish-fritt vedlikehold. Denne beskyttelsen sikrer at frekvensen av vedlikeholdet og daglige
rengjøringskostnader reduseres. Følgende vedlikeholds instruksjoner er laget for å kunne maksimere fordelene av PUR, noe som resulterer i lavere
vedlikeholdskostnader, uten at det vil forringe gulvets utseende.

BYGGRENGJØRING
• Fjern all løst smuss og skitt.
• Fjerne alle spor etter lim og limsøl fra beleggets overflate.
• Mopp eller støvsug gulvet for å fjerne støv og smuss.
• Mopp gulvet med en fuktig mop. Bruk et nøytralt vaskemiddel.
• Om nødvendig, high-speed poler med en 1000 rpm oppskuringsmaskin utstyrt med en passende ren pad.

RUTINEMESSIG VEDLIKEHOLD
Følgende anbefalinger er gitt som en retningslinje og frekvensen kan endres for å gjøre utseende optimalt.
Daglig
• Bruk mopp eller støvsuger for å fjerne støv og smuss.
• Om nødvendig, mopp et mindre område for å fjerne merker. Bruk et nøytralt vaskemiddel.
Ukentlig
		

Vurder gulvets utseende. Utfør følgende ved behov:
• Lett slitasje – rengjør godt og poler med en oppskuringspad med 1000 rpm utstyrt med en passende pad.
• Større slitasje – rengjør godt og high-speed spray poler med en oppskuringsmaskin med 1000 rpm utstyrt med en passende ren pad.
Periodisk

		

Vurder gulvets utseende.
• Hvis det har bygget seg opp en del smuss, bruk en oppskuringsmaskin med en ren skurepad (ca 165 rpm). Bruk et nøytralt eller svakt alkalisk vaskemiddel.
• Rens gulvet nøye og la gulvet tørke.
• High-speed poler for gjenopprette overflate finish.
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Denne vedlikeholds anbefaling krever at det etableres et tilpasset og effektivt matte og entrèsystem.
Rengjøringsmidler og vaskemidler skal fortynnes I henhold til produsentens instruksjoner.
Alle føtter til møbler, bord og stolben må være myke og beskytte gulvet for å forhindre riper.
Polyflor homogene PUR, hetrogene PUR og Polysafe kolleksjonene er kompatibel med de mest vanlige alkoholbaserte desinfekjsons væsker.
Polyflor homogene PUR gulv er egnet for periodisk damprengjøring.
Disse vedlikeholds anbefalinger er beregnet for Polyflor gulvbelegg med PUR. For andre Polyflor produkter henvises det til spesifikke vedlikeholds anvisninger. Merk: I de fleste tilfeller vil vedlikeholds anbefalingene ovenfor være tilstrekkelig for å sikre at gulvbelegget beholder et optimalt utseende. Skulle
du ønske å gi ekstra beskyttelse i sterkt trafikkerte områder eller i områder der det er vanskelig å bruke maskiner for vedlikehold, bør en matt polish
brukes.
• Alle data som er presentert er riktig på utgivelses dato. Polyflor Nordic forbeholder seg retten til å foreta endringer som ikke forringer ytelse eller
kvalitet.
REGELMESSIG RENGJØRING ER MER FORDELAKTIG FOR BELEGGET OG MER KOSTNADSEFFETIVT ENN SPORADISK OGTYNGRE RENGJØRING.
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