Vedlikeholds anvisning for Expona Puzzle

Polyflor Expona Puzzle har en
forsterket UV-herdet overflate som
beskytter gulvet mot tilsmussing og
skraper. Overflaten muliggjør en
lettere byggrengjøring og ligger
grunnlaget for et vedlikeholds program
som vil redusere vedlikeholds
kostander sammenlignet med
produkter som ikke er behandlet.
Den følgende vedlikeholds veiledning
er laget for å redusere kostander uten
å forrige utseende til gulvet.

BYGGRENGJØRING
Fjern alt løst smuss, støv og sand med
en myk kost eller støvsuger. Vær
oppmerksom slik at en unngår å skrape
gulvet når sand eller små stein fortsatt
er på gulvet.
Rengjør gulvet med et nøytralt
vaskemiddel ved hjelp av en mopp
eller en gulvvaskemaskin med vann
oppsug og for større områder. Bruk et
minimum av væske på gulvet for å
sikre at det ikke renner ned mellom
skjøter. Ved mer krevende rengjøring,
anbefales det å bruke en
oppskuringsmaskin med egnet pad og
et nøytralt vaskemiddel eller svakt
alkalisk, avhengig av smusset. Gulvet
må deretter rengjøres med rent vann
flere ganger inntil overflaten er
nøytralisert.

RUTINEMESSIG RENHOLD
Daglig:
Mopp eller støvsug gulvet for å fjerne
støv og smuss. Ved behov, punkt
rengjør med et nøytralt
rengjøringsmiddel for å fjerne merker.
Ukentlig/ Månedlig
Ved behov, rengjør gulvet med et
nøytralt rengjøringsmiddel og
mikrofiber mopp. Bruk et minimum av
væske på gulvet for å sikre at det ikke
renner ned mellom skjøter. Ved mer
krevende rengjøring, anbefales det å
bruke en oppskuringsmaskin med
egnet pad og et nøytralt vaskemiddel
eller svakt alkalisk, avhengig av
smusset. Gulvet må deretter rengjøres
med rent vann flere ganger inntil
overflaten er nøytralisert.

PÅFØRING AV GULV VOKS ELLER
POLISH FOR TYNGRE TRAFFIKERTE
OMRÅDER
Ønsker du å påføre en voks eller polish
for å sikre en ekstra beskyttelse i
tyngre trafikkerte områder, vennligst
følg prosedyren som følger.
Bruk enegnet mopp og påfør det første
strøket veldig tynt over hele gulvet,
men avslutt 200mm fra gulvlister eller
sokkel. La det tørke. Dette vil normalt
ta 30 minutter, avhengig av klimatiske
forhold og tykkelsen på voks/polish.
Etter at første påføring har tørket kan
et andre strøk bli påført. Dette blir
påført vinkelrett på det foregående og
avsluttes 200 mm fra gulvlister/sokkel.
To eller 3 strøk vil vanligvis være nok til
å gi en god motstand mot slitasje,
matte felter og gjøre det enkelt å
fjerne friksjonsmerker. Vurder alltid
områder og slitasje for å kunne
vedlikeholde gulvet godt.
For å redusere kostnader kan polish
eller voks påføres bare i områder med
stor trafikk eller slitasje. Med jevne
mellomrom - gjerne hver 6 måned vurder gulvets utseende. Hvis det er
områder hvor polish/voks har byggets
seg opp, bør dette fjernes og rengjøres
slik at ny polish eller voks kan påføres
på nytt etter anvisninger som skrevet
over.

ANMERKINGER
Denne vedlikeholds anbefalingen
krever at det etableres et tilpasset og
effektivt matte og entrèsystem.
Rengjøringsmidler og vaskemidler skal
fortynnes i henhold til produsentens
instruksjoner.
I de fleste tilfeller vil den angitte
anvisningen kunne dekke de fleste
spørsmål som gjelder vedlikehold av
gulvbelegget. Hvis du ønsker mer
informasjon, ta gjerne kontakt med din
forhandler eller Polyflor Nordic for mer
utfyllende informasjon.

________________________________
For mer informasjon, kontakt Polyflor
Nordic, tlf.: 23 00 84 00,
firmapost@polyflor.no eller vår
hjemmeside www.polyflor.no

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.
REGELMISSIG RENGJØRING ER MER
FORDELAKTIG FOR GULVET OG MER
KOSTNADSEFFEKTIVT ENN SPORADISK
OG TYNGRE RENGJØRING.

