SKÖTSELANVISNING
ARTIGO GUMMIGOLV TXL

BS Classic

Zero.4

BS Strong

Granito Elastic

Zeus

Gummigolv märkt med TXL har inget ytskydd pålagt från fabriken. För att ge ett optimalt skydd och lättare
skötsel rekommenderas att golvet efter inläggning och byggstädning ytbehandlas antingen med vax alternativt
polish. Denna skötselanvisning är framställd för att minimera kostnaderna och även ta hänsyn till golvets långa
livslängd.
● BYGGSTÄDNING FÖR GOLV MED HÅRT SLITAGE SÅSOM OFFENTLIG MILJÖ
- Avlägsna allt som ligger på golvet.
- Avlägsna ev. limrester, lös smuts, avfall och byggdamm genom sopning, fuktmoppning eller dammsugning.
- Rengör golvet med ett alkaliskt rengöringsmedel, doserat enligt leverantörens anvisningar. Använd
lågvarvsmaskin med röd rondell.
- Sug upp skurlösningen med en våtsugare. Skölj därefter golvet noggrant tills all skurlösning är borta.
- Låt golvet torka.
- Applicera ett tunt lager polish alternativt vax. Låt torka 30-40 minuter. Applicera sedan ytterligare ett tunt
skikt i motsatt riktning mot det första skiktet. Dosera enligt leverantörens anvisning.
● RUTINMÄSSIG RENGÖRING
Följande anvisningar är en rekommendation. Frekvensen kan ändras för att ge bästa möjliga utseende.
Dagligen:
- Dammsug eller moppa golvet med mikrofibermopp för att avlägsna smuts och damm.
- Fuktmoppa lokalt efter behov med ett neutralt rengöringsmedel, doserat enligt leverantörens anvisning.
- Ta bort fläckar så snart som möjligt. Använd neutralt eller lätt alkaliska rengöringsmedel.
- För stora ytor rekommenderas maskinell städning med kombimaskin.
Veckovis:
- Rengör golvet med ett neutralt rengöringsmedel, doserat enligt respektive leverantörs anvisningar.
Använd mopp eller kombimaskin för större ytor.
Periodvis:
- Periodiskt underhåll görs för att bibehålla en snygg och lättstädad yta.
- Rengör golvet med ett neutralt rengöringsmedel, doserat enligt respektive leverantörs anvisningar.
Använd en lågvarvsmaskin med röd rondell.
I de flesta fall är ovan nämnda rutiner tillräckligt för att golvet ska bibehålla ett optimalt utseende. Skulle man
önska extra skydd kan polish eller vax föras på enligt golvvårdleverantörens anvisningar.
● FLÄCKBORTTAGNING
Fläckborttagning ska göras omgående för att undvika att fläckar vandrar ner i gummit och ger bestående
märken. Använd neutralt eller lätt alkaliskt rengöringsmedel och var noga med att alltid skölja ordentligt med
vatten efteråt.
● ATT TÄNKA PÅ
- Vårda golvets utseende, ljusa färger är extra smutskänsliga.
- Använda lämpliga avtorkningssystem vid entrén.
- Använda ändamålsenliga möbeltassar.

