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Vedlikehold – Artigo gummigulv
ArtigoTXL – Zero.4 / Granito Elastic / Zeus / Zeus LL / Zeus 220 / BS Classic
BS Strong

Vi anbefaler bruk av avskrapningsmatter i inngangspartiene, minimum 3
meter innenfor dørene. Dette vil samle opp smuss, fuktighet og reduserer
vedlikeholdskostnadene og forlenger gulvets levetid.
Artigo produkter med TXL - varmebehandlet overflate.

Byggrengjøring / førstegangs rengjøring
Støvsug gulvet rent for støv og partikler.
Følgende løsning anbefales:
Rengjøring/skuring
Bland 1 liter Dipex til 10 liter kaldt vann, max. 200C.
Fordel blandingen utover gulvet med mopp, hold gulvet fuktig i 15 minutter. Unngå
bruk av for mye vann, det er nok at gulvet er fuktig.
Skur gulvet med rød pad. Fjern eventuelle flekker med senterskiven.
Sug umiddelbart opp løsningen med vannsuger.
Skyll gulvet godt 2 ganger med rent varmt vann. Sug opp med vannsuger.
Tørk over gulvet med tørre løkkemopper.
La gulvet tørke.
Vær varsom med bruk av mye vann på fliser. Vent med rengjøring til limet er
tørt. 2 – 4 dager.
Det må ikke brukes sitrusrens på gummibelegget.

Trend gulvrenholdsvoks, se neste side.
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Trend gulvrenholdsvoks. Trend beskytter og skaper en vedlikeholdsfilm som
fungerer meget godt over tid.
Påføring
Legg et tynt strøk Trend (konsentrat) med en lofri løkkemopp. Fordeles godt over hele
gulvet. 1 liter dekker ca. 30 - 40 m2 gulv.
La gulvet tørke.
Hold vinduer lukket og hold en jevn temperatur på minimum 180 C før under og etter
påføringen.
Daglig rengjøring
Bruk Trend i vaskevannet. Trend på Trend.
Bland 1 kork Trend til 10 liter vann. Unngå overdosering.
Rengjør gulvet med fuktig løkkemopp.
Trend kan også brukes sammen med kombimaskin med rød pad.
Periodisk vedlikehold
Renhold og renholdsrutiner må tilpasses bruksintensitet og utstyr må tilpasses
bruksområdet.
Viktig
Gulv behandlet med Trend må ikke rengjøres med andre rengjøringsmidler, voks eller
oljeimpregnerte mopper, da ødelegges Trendfilmen.
Forbrukerpakning
Polyflor Nordic leverer produktene i forbrukerpakninger som inneholder alt du trenger
til ca. 30 m2. Bruksanvisning ligger i pakken.

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

Vedlikeholdsproduktene leveres av Renico AS, tlf. 69 21 41 00
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