
VEDLIKEHOLDS INFORMASJON

Polyflor EC   •   Conductive ROF   •   Polyflor SD   •   Finesse SD   •   Palettone SD

ESD

• Mopp eller støvsug gulvet for å fjerne støv og smuss.

• Ved lett tilsmusset gulv, mopp gulvet med en fuktig mopp. Bruk et nøytralt vaskemiddel utblandet etter produsentens anbefalinger 
 
ELLER Påfør en løsning av et nøytralt eller alkalisk rengjøringsmiddel, utblandet etter produsentens anvisninger, og la det ligge på gulvet slik at det får 
tid til å løse opp smusset. Bruk en oppskurings maskin med 165 til 350 rpm med en passende pad og rengjør gulvet godt og sug deretter opp overfløding 
vann. Skyll grundig med rent, varmt vann, og sug opp overflødig vann og la gulvet tørke.

• Tradisjonell polish bør ikke påføres Polyflor ESD gulv da dette vil påvirke de ledende egenskapene.

• Polish beskrevet som ‘antistatisk’, som er klassifisert etter en annen standard enn belggets, må behandles som standard polish med tanke på statiske 
egenskaper og bør derfor ikke bli påført.

• Ledende polish som er godkjent fra produsent til bruk på Polyflor ESD belegg kan bli påført ved å nøye følge anvisningene fra produsent. I fokant av 
påføringen må gulvet ha en grundig oppskuring. Dette vil sikre god vedheft mellom polish og beleggoverflate. Søk alltid teknisk bistand fra Polyflor Nordic 
før det påføres ledende polish.

• Frekvensen av hver enkelt operasjon avhenger av type trafikk og mengde.

• Mopp eller støvsug gulvet for å fjerne støv og smuss.

• Friksjons merker kan lett fjernes med senter delen av en oppskuringspad sammen med litt utblandet alkalisk rengjøringsmiddel. Plasser oppskuringspad 
under en sko-hel da dette gir et bedre press og bedre effekt. Rens området grundig med varmt vann og la det tørke.

• Avhengig av sluttbrukers ønsker og utsyr tilgjengelig, må en av de følgende metodene følges:  
Bruk et alkalisk eller et bakteriedrepende rensemiddel utblandet etter produsentens anbefalinger og spray dette fint utover gulvet. Bruk en 
oppskuringsmaskin med 165 to 550 rpm sammen med egnet rengjøringspad og gå over gulvet til ønsket glans er oppnådd. Smuss blir plukket opp i pad, 
som må rengjøres grundig i etterkant. Avik fra dette kan resultere i glansede skitne gulv.       

	 	 ELLER	Bruk et alkalisk eller et bakteriedrepende rensemiddel utblandet etter produsentens anbefalinger, påfør gulvet med mopp og la det tørke. Bruk en
poleringsmaskin med 500 til 2000 rpm og gå over gulvet til ønsket glans er oppnådd.  

  ANMERKING: Når en bruker high-speed er det viktig at maskin er konstant bevegelse. Det vil hindre at det bygges opp for mye varme på gulvet. 

• Sørg alltid for at pad og mopper som brukes i områder med ESD gulv holdes adskilt fra andre i fare for polish overføring

• Alle data som er presentert er riktig på utgivelses dato. 
Polyflor Nordic forbeholder seg retten til å foreta endringer som ikke forringer ytelse eller

• For ytterlige spørsmål og anbefalinger og spesifikke behandlinger, kontakt Polyflor Nordic tlf: +47 23 00 84 00 eller epost: firmapost@polyflor.no 

	 	 REGELMESSIG	RENGJØRING	ER	MER	FORDELAKTIG	FOR	BELEGGET	OG	MER	KOSTNADSEFFETIVT	ENN	SPORADISK	OG	TYNGRE	RENGJØRING.
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