BYGGRENGJØRING AV SKLIHEMMENDE GULV.

Byggrengjøring skal utføres når håndverkerne er ferdig med de respektive arbeider i bygget.
Arbeidene anbefales utført av profesjonelt rengjøringspersonale, for å oppnå et optimalt
resultat.
Tarkett vil generelt anbefale følgende arbeidsomfang:
1.

Dekkpapir/-plast fjernes.

2.

Støvsug med industristøvsuger.

3.

Rengjøringsvann tilsettes nøytralt rengjøringsmiddel, pH 3,5 – 7,0. Oljeholdig smuss
fjernes med tilsetting av fettløsende rengjøringsmiddel i vannet.
Sterkt tilsmussede gulv kan rengjøres med grovrengjøringsmiddel tilsatt vannet.
Benyttes skuremaskin for å løsne smuss, SKAL DET KUN BRUKES MYK BØRSTE.
Rengjøringsvann legges ut med lavtrykkssprøyte på små arealer, 10 - 15 m². Rengjør
med mopper som skiftes ofte!

4.
5.

Etter gjennomført rengjøring skylles gulvene med rent vann 1 - 2 ganger.

NB! Det er viktig å skylle for å få bort fint smuss, slik som sementstøv og
gipsplatestøv.

NB!

SKLIHEMMENDE GULV SKAL IKKE BEHANDLES MED POLISH ELLER
ANDRE TYPER PLEIEMIDLER.

NB! Rengjøringsmiddel skal doseres etter middelleverandørens anvisning.
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RENGJØRINGSANVISNING
GRANIT MULTISAFE
Granit Multisafe er en 2,0 mm homogen vinyl, med små "knotter" som gir belegget den ønskede gangsikre
effekt.
Granit Multisafe skal bare brukes i barfotarealer så som bad, dusj og barfotgarderober.
DAGLIG RENGJØRING

PERIODISK RENGJØRING

Rengjøringsmiddel med pH 7,0-8,5 tilsettes vann
og benyttes til rengjøring med mopp eller klut.

Rengjøring med skuremaskin
utføres med myke børster.
Rengjøringsvannet tilsettes rengjøringsmidler som nevnt under daglig rengjøring.

Legg gjerne ut rengjøringsvannet slik at det får
en virketid på f.eks. ca. 5 min.
Gulvet skylles/spyles der hvor det er sluk, skrubb
med børste.
Om
nødvendig
kan
det
benyttes
et
kalkfjerningsmiddel tilsatt rengjøringsvannet for å
fjerne avleiringer av hudfett og såperester.

NB!
Skuremaskin påsatt myk børste er det
beste å bruke til oppskuring av sklihemmende
gulv.
DET SKAL ALDRI brukes pads da disse vil flises
opp og feste seg i beleggets overflate.
Pads
ødelegger
beleggets
sklihemmende
egenskaper.

Ettervask med rent vann.

FLEKKER
Type
Kaffe, te, sjokolade, bærsaft, melk, øl, vin.
Fargebånd, carbonpapir, kulepenn, tusj.
Asfalt, fett, olje, hælmerker, skokrem.
Blod.
Urin.

Middel
Vann tilsatt nøytralt rengjøringsmiddel eller salmiakk.
Rødsprit.
Whitespirit.
Kaldt vann tilsatt salmiakk.
Vann tilsatt nøytralt rengjøringsmiddel.

NB! Etter flekkfjerning rengjøres med rengjøringsvann.

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 30° C kan
misfarging av gulvbelegg forekomme. Vinylgulv skades normalt ikke av white-spirit, rødsprit, parafin
og kloroten.
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