Vedlikeholds anvisning for heterogene
gulvbelegg i våtrom
Polyflor Flow PUR og Polyflor Bloc PUR
FØRSTE RENGJØRING ETTER
MONTERING
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. 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.

GENERELT
Vinylgulv har en øvre grense for tillatt
overflatetemperatur på 270 grader.
Temperatur over dette kan skape
misfarginger og brune flekker på
gulvet.
Det må ikke legges badematter med
skum- eller gummibakside på gulvet da
disse ikke vil slippe varme gjennom og
dermed være årsak til forhøyet
temperatur på undersiden.
Konsekvensen kan bli misfarginger.
Også gummihjul på vogner,
møbelknotter og føtter på hvitevarer
kan sette flekker ved direkte kontakt
med vinylgulvet.

RENHOLD
Bruk et nøytralt rengjøringsmiddel på
7-9 pH og følg fabrikantens anvisninger
for bruk. Skyld alltid med rent vann og
ta gulvet tørke.
Det anbefales ikke å behandle gulvet
med polish eller voks.
La ikke vann bli liggende på gulvet over
lengre tid da dette kan skape hvite
merker på gulvet. Skulle det likevel
oppstå slike merker så kan de noen
ganger kunne forsvinne over tid.

Rengjør sluket regelmessig slik at vann
renner raskt unna. Vann som blir
stående høyt i sluket over tid vil kunne
være årsak til misfargning rundt sluket.

MISFARGINGER
Fjern flekker så raskt som mulig for å
unngå varig misfarging. Etter vår
erfaring vil følgende produkter kunne
skape misfarging:
Fargestoffer fra plastposer,
hårfargingsprodukter, gummipad/hjul,
sprit tusj og kulepenn

ANMERKINGER
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

