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Vedlikehold – ESD gulv

Finesse SD, Polyflor SD, OHMega EC

Byggrengjøring
* Fei, mopp eller støvsug gulvet for å fjerne støv, skitt og avfall.
* Ved lettere nedsmussing, mopp gulvet med en fuktig mopp med et
nøytralt vaskemiddel blandet ut etter leverandørens anvisninger.
Eller
* Ved stor tilsmussing, påfør et alkalisk vaskemiddel blandet ut etter
leverandørens anvisninger på gulvet og la det ligge lenge nok til å reagere
med skitten. Bruk en skuremaskin med skurepad og maskinskur gulvet.
Sug opp søla med en våtstøvsuger. Skyll gulvet nøye med rent, varmt vann.
Sug opp med våtstøvsuger og la tørke helt.

Påføring av voks eller polish
Vanlige polisher, tilgjengelig i handelen skal ikke påføres Polyflor ESD gulv,
fordi de hindrer gulvets ledeevne.
Polisher beskrevet som ”antistatiske” er klassifisert etter en annen standard
enn gulvbelegget og må sees på og behandles som om de er vanlige polisher
når det gjelder statisk kontroll og må derfor ikke benyttes.
Ledende polisher anbefalt av Polyflor kan påføres hvis man nøye følger
leverandørens anvisninger.
Før påføringen, vær sikker på at gulvet er godt skrubbet. Dette vil sørge for en
god kontakt mellom polishen og gulvoverflaten. Ta alltid kontakt med Polyflor
hvis polishbehandling med ledende polish overveies.

Daglig vedlikehold
Hyppigheten for de ulike behandlingene varierer med type trafikk og
intensiteten.
* Først, fei, mopp eller støvsug for å fjerne løs skitt og støv.
* Deretter, mopp steder som er utsatt for skitt ofte. Gjenstridige svarte
merker kan fjernes ved å bruke senterskiven på en pad og en liten
mengde ufortynnet alkalisk vaskemiddel. Plasser skiven under hælen og
gni. Dette skaper et maksimalt trykk. Skyll med rent, varmt vann og la det
tørke.
* Så, alt etter brukerens ønsker og utstyr tilgjengelig, bruk en av følgende
vedlikeholdsmetoder:
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Bruk et alkalisk rensemiddel, fortynnet etter leverandørens anvisninger og
spray en fin sky på gulvet. Bruk en skuremaskin med en egnet pad og polèr
gulvet. Bruk en skuremaskin med en egnet pad og polèr opp til ønsket glans.
Skitten som sitter i paden må fjernes nøye etter bruk. Gjør man ikke dette,
ender man opp med et blankt, men skittent gulv.
Eller

Bruk et alkalisk rensemiddel, fortynnet etter leverandørens anvisninger, mopp
gulvet og la det tørke helt. Bruk highspeedmaskin og polèr gulvet til ønsket
glans.

MERK: Ved bruk av highspeedmaskin er det viktig at maskinen beveges hele
tiden. Dette for å unngå at gulvet blir for varmt. Som en ekstra
sikkerhetsforanstaltning anbefaler vi å spraye på rent vann for å ”smøre”
paden.
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