VEDLIKEHOLDS INFORMASJON
Ecomax   •   Ultima   •   Apex   •   Hydro   •   Hydro Evolve

BYGGRENGJØRING
• Mopp eller støvsug gulvet for å fjerne støv og smuss.
• Bruk et alkalisk rengjøringsmiddel utblandet etter leverandørens anbefalinger og la det virke en tid slik at smuss blir oppløst. Bruk en oppskuringsmaskin
med 165 rpm med en passende børste, eller hvis nødvendig, en oppskurings pad. Sug opp vann med vannsuger. Rens gulvet grundig med rent varmt vann
og la det tørke.
• Anmerking 1: For mindre områder hvor det ikke er oppskuringsmaskin tilgjengelig kan det brukes en pad montert på skaft sammen med en vannsuger
eller mopper.
• Anmerking 2: For kraftig nedsmussede områder kan det være nødvendig å kontakte leverandør av rengjøringsmidler for spesielle anvisninger.
• Anmerking 3: For Polysafe Hydro og Hydro Evolve bør oppskurings pad bli erstattes av roterende børster

		

RUTINEMESSIG VEDLIKEHOLD
• Frekvensen og type behandling blir avgjort av type smuss og bruken av gulvet
STANDARD OVERFLATE
• Mopp eller støvsug gulvet for å fjerne støv og smuss.
• Bruk mopp regelmessig på avgrensede områder. 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.
• 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 oppskuringsmaskin med 165 rpm med roterende børster eller , hvis nødvendig, 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.

POLYSAFE HYDRO OG HYDRO EVOLVE
• Mopp eller støvsug gulvet for å fjerne støv og smuss.
• Pad bør erstattes av børster eller av maskin med roterenede børster.
• Rengjør punktvis med passende pad montert på langskaft.
• 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 oppskuringsmaskin med 165 rpm med roterende børster eller pad montert på langskaft, rengjør gulvet godt og sug opp
overfløding vann. Skyll grundig med rent, varmt vann, og sug opp overflødig vann og la gulvet tørke.

PÅFØRING AV VEDLIKEHOLDS PRODUKTER
• Vedlikeholds produkter, polish og produkter som inneholder polish må ikke bli påført 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

