PUR
VEDLIKEHOLDS INFORMASJON
Verona PUR   •   Wood fx PUR   •   Modena PUR   •   Arena PUR   •   Mosaic PUR
Vogue Ultra PUR   •   Astral PUR   •   Standard PUR   •   Wood fx Acoustic PUR
Expona Control PUR   •   Quattro PUR   •   Quicklay PUR

• Følgende vedlikeholds instruksjoner er laget for å kunne redusere vedlikeholdskostnadene samtidig som en sikrer egenskapene og et optimalt utseende.
At produktet har PUR bidrar til å lette renholdet og bruken av kjemikalier som igjen reduserer påvirkingen på miljøet, uten at det går på bekostning av
nøkkelfaktorer som hygiene og sikkerhet.
• Polysafe PUR kolleksjonen er designet for å redusere nedsmussing som sikrer at selv etter transport, installasjon og byggeperioden før overlevering,
vil den første byggrengjøring være mye lettere. Dette vil også redusere kostnader.

BYGGRENGJØRING
• Fjern støv og smuss med en mopp eller støvsuger.
• Påfør en løsning av et nøytralt rengjøringsmiddel (eller alkalisk, basert på graden av tilsmussing), utblandet etter produsentens anvisninger og spray over
området som skal rengjøres. La det ligge til smusset er løst opp.
• Rengjør overflaten med en ren mikrofiber mopp. Når den begynner å fylles med smuss vil den bli mindre effektiv og bør erstattes med en ren ny mopp.

RUTINEMESSIG VEDLIKEHOLD
• Fjern støv og smuss med en mopp eller støvsuger.
• Påfør en løsning av et nøytralt rengjøringsmiddel (eller alkalisk, basert på graden av tilsmussing), utblandet etter produsentens anvisninger og spray over
området som skal rengjøres. La det ligge til smusset er løst opp.
• Rengjør overflaten med en ren mikrofiber mopp. Når den begynner å fylles med smuss vil den bli mindre effektiv og bør den erstattes av en ren ny mopp.
• Når rester av rengjøringsmidler blir igjen på gulvet bør gulvet renses med rent varmt vann. Bruk en vannsuger for å ta opp vannet og la gulvet tørke.
• Denne vedlikeholds veilderen har blitt utarbeidet for å hente ut de beste fordelene med Polysafe PUR systemet. For å kunne ha fullt nytte av disse
fordelene anbefaler vi at denne raske og enkle framgangsmåten gjøres på daglig basis sammen med rent utstyr.
• En mer tradisjonell rengjøringsmetode med oppskuringsmaskin  sammen med børster og et moppe system kan brukes sammen med et tilpasset nøytalt
eller alkalisk rengjøringsmiddel - detaljer er tilgjengelig fra Polyflor.
• I områder med stor tilsmussing bør maskinvasking utføres med jevne mellomrom, etter at et nøytralt eller alkalisk løsning er påført gulvet, utblandet etter
produsentens anbefalinger.

PÅFØRING AV VEDLIKEHOLDS PRODUKTER
• Vedlikeholds produkter, polish og produkter som inneholder polish må ikke påføres Polysafe PUR belegg, ettersom dette kan redusere de sklihemmende
egenskapene. Ved tvil kontaktes Polyflor Nordic.

		
		

REGELMESSIG RENGJØRING ER MER FORDELAKTIG FOR BELEGGET OG MER KOSTNADSEFFEKTIVT ENN SPORADISK OG TYNGRE
RENGJØRING.
• Rengjøringsmidler og løsemidler bør bli utvannet etter produsentes anbefalinger. Polysafe sklihemmende gulv er kompatible med de fleste alkoholbaserte
hånd rensekremer og er egnet for periodisk damp rengjøring.
• For ytterlige informasjon og veileding om spesifikke prosedyrer, vennligst ta kontakt med Polyflor Nordic tlf: 23 00 84 00 eller epost: firmapost@polyflor.no

Polyflor Nordic
epost: firmapost@polyflor.no | www.polyflor.no

October 2018

