RENGJØRINGSANVISNING

VINYLBELEGG I BOLIGER (små arealer)
Dette gjelder våre konsumentprodukter, som Tarkett til enhver tid måtte ha i sin kolleksjon.
RENGJØRING
Rengjøring av små arealer, som privathus, mindre forretninger og kontorlokaler etc., krever også sin daglige/ukentlig
rengjøring, og rengjøringsutstyret er som regel tradisjonelt. Vi vil her gi noen generelle råd.
DAGLIG RENGJØRING

PERIODISK RENGJØRING

Langkost og klut..
Daglig rengjøring utføres med langkost og klut,
som våt metode. Det er viktig å ettertørke med
hardt oppvridd klut.
Tørr metode utføres med støvsuger.
Ved bruk av rengjøringsvann tilsettes et nøytralt rengjøringsmiddel
med pH 7,0/8,0.

I private hjem er det unødvendig å polishbehandle (bone)
vinyl.

Rengjøringsmidler skal ikke overdoseres da dette
kan medføre klebrig overflate, som lett kan gi feste
for smuss. Gulvet vil også få en grå hinne som gir
et dårlig utseende.

2.

Valg og dosering av rengjøringsmidler skal
foretas
etter
middelleverandørens
anvisning.

5.

NB!

Unngå bruk av sterke alkaliske midler, som
salmiakk og grønnsåpe. Nøytrale rengjøringsmidler
finnes i forretningene som oppvaskmiddel og som
spesielle gulvrengjøringsmidler.
FLEKKER
Type
Kaffe, te, sjokolade, bærsaft, melk, øl, vin.
Fargebånd, carbonpapir, kulepenn, tusj.
Asfalt, fett, olje, hælmerker, skokrem.
Blod.
Urin.
NB!

Derimot kan dette anbefales på sterkt trafikkerte arealer,
og der hvor det samtidig er brukt lyse farger. Arbeidet
utføres som følger:
1.

3.
4.

Grundig
oppskuring
med
vann
tilsatt
oppskuringsmiddel.
Oppskuringsvann fjernes. Skyll 2 ganger med rent
vann.
Gulvene skal være tørre før polishbehandlingen.
Påfør 2-3 strøk polish. Husk tørketid mellom hvert
strøk.
Ved reetablering og flekkboning, unngå påføring
av polish på ikke-slitte arealer.

Velges polish (boning) skal det ved senere daglig
rengjøring ikke brukes grønnsåpe og salmiakk.

Middel
Vann tilsatt nøytralt rengjøringsmiddel eller salmiakk.
Rødsprit.
White-spirit.
Kaldt vann tilsatt salmiakk.
Vann tilsatt nøytralt rengjøringsmiddel.

Etter flekkfjerning rengjøres med
rengjøringsvann.

INNGANGSPARTIER
Inngangspartier/vindfang skal ha effektive mattepartier for å redusere tilførsel av smuss inn i bygningen.
GENERELT
NB!
Vinylgulv skades av benzen, toluen, aceton, cellulosetynner og ved jevnlig bruk av skurepulver. Ved varig
kontakt med gummi kan vinylgulv misfarges. Ved langtidspåvirkning av varme over 35°C kan misfarging av
gulvbelegg forekomme.
Vinylgulv skades normalt ikke av white-spirit, rødsprit, parafin eller kloroten.
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