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Vedlikehold – Expona Design PUR – Expona Commercial PUR
Expona Domestic PUR – Colonia PUR - Bevel Line PUR – Megastrong PUR
Expona Design PUR - Expona Commercial PUR - Expona Domestic PUR – Colonia PUR Bevel Line PUR – Megastrong PUR – Camaro Loc

Overflaten på beleggene er forsterket med polyurethan (PUR), noe som beskytter
gulvbelegget under transport, legging og i perioden før overlevering. På områder
med moderat trafikk er det vanligvis ikke nødvendig å behandle gulvene med polish.
På steder med sterk trafikk eller hvor det er ønsket en ekstra høy glans anbefales
polishbehandling.
Den fabrikkpåførte PUR-overflaten kombinert med den allerede tette overflaten
reduserer kostnadene ved byggrengjøring samt ved daglig og periodisk vedlikehold.
Dette vedlikeholdsopplegget er laget for å minimalisere kostnadene og likevel ta
hensyn til gulvets lange levertid.
Vær varsom med bruk av mye vann på fliser og staver, vent med rengjøring til limet
er tørt.
Vi anbefaler avskarpningsmatter i inngangspartier, minimum 3 meter innenfor
dørene. Dette vil samle opp smuss og fuktighet og forlenge gulvenes levetid.

A

Vedlikeholdsanvisning – uten polishbehandling

Byggrengjøring
* Fjern alt som ligger på gulvet
* Mopp eller støvsug gulvet for å fjerne støv, skitt og avfall
* Mopp gulvet med en fuktig mopp med et nøytralt vaskemiddel blandet ut etter
leverandørens anvisning
* Tørrpoler med ren, rød pad
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Rutinemessig vedlikehold
Følgende anvisning er en anbefaling. Frekvens kan endres for å optimalisere
utseende
Daglig
* Mopp eller støvsug for å fjerne støv og løs skitt
* Mopp lokalt etter behov med et nøytralt vaskemiddel blandet ut etter leverandørens
anvisning
To ganger ukentlig
* Lett tilsmussede gulv; tørrpoler med en ren, rød pad.
* Kraftigere tilsmussede gulv; spray med gulvpleiemiddel blandet ut etter
leverandørens anvisning og bruk en ren, rød pad
Ukentlig
* Vurder gulvets utseende. Hvis det er bygget opp skitt på gulvet, skrubb med en
grønn pad og bruk et nøytralt vaskemiddel blandet ut etter leverandørens anvisning.
Skyll godt og la gulvet tørke. Tørrpoler for å oppnå ønsket overflate. I de fleste
tilfeller vil de nevnte rutiner være nok til å sikre et optimalt utseende. Skulle du
ønske å påføre polish på gulvet for å få en ekstra beskyttelse, anbefales
etterfølgende rutiner.
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B Vedlikeholdsanvisning – med polishbehandling

Byggrengjøring
* Fjern alt som ligger på gulvet
* Mopp eller støvsug gulvet for å fjerne støv, skitt og avfall
* Oppskuring med skuremaskin, påsatt rød eller blå pad. Eventuelt grovrengjøring
med egnet middel. Skyll deretter godt med rent vann. La gulvet tørke 30 – 40
minutter
Påføring av polish
* Påfør 2 – 3 strøk polish etter leverandørens anvisninger. Unngå å legge for mye
polish i hvert strøk. Påfør polishen inntil 15 cm fra vegg og legg neste strøk vinkelrett
(900) på det foregående. Siste strøk legges helt inntil vegg
Rutinemessig vedlikehold
* Hyppigheten for hver behandling er avhengig av type og intensitet av trafikken i
området
* Først fei, mopp eller støvsug for å fjerne løs skitt og støv
* Deretter mopp skitne steder ofte. Gjenstridige svarte merker kan fjernes ved å
bruke senterskiven på en skurepad og en liten mengde ufortynnet alkalisk
vaskemiddel. Plasser skiven under skosålen og skrubb. Dette gir større trykk. Skyll
området med rent, varmt vann og la det tørke
* Så, alt etter hva slags rengjøringsutstyr brukeren har, skal en av følgende
vedlikeholdsmetoder brukes:
Bruk et vaskemiddel, fortynnet etter leverandørens anvisning og mopp gulvet.
Ønsker man en høyere glans, poler gulvet med en highspeedmaskin med egnet pad
Eller
Bruk et vaskemiddel fortynnet etter leverandørens anvisning og spray en fin sky over
gulvet. Poler så gulvet til ønsket glans ved hjelp av en egnet sprayrensepad. Skitten
som sitter i paden må fjernes nøye etter bruk. Gjør man ikke dette vil resultatet bli et
blankt, men skittent gulv
Eller
Bruk et nøytralt vaskemiddel, fortynnet etter leverandørens anvisning, mopp gulvet
og la det tørke helt. Bruk en highspeedmaskin og poler gulvet opp til ønsket glans
Fjerning av polish
En oppbygging av polish bør unngås. Polishen bør derfor fjernes med jevne
mellomrom. Intervallene bestemmes av slitasjen på gulvet og antall strøk. (Normalt 6
måneder på sterkt trafikkerte steder)
* Påfør polishfjerner, fortynnet etter leverandørens anvisninger på gulvet og la det
virke i ca. 20 minutter. Maskinskrubb med en skuremaskin med en grønn pad eller
tilsvarende og fjern oppløsningen med en vannsuger. Skyll gulvet nøye med rent,
varmt vann og fjern dette med en vannsuger. La så gulvet tørke helt. Gjenta så
påføring av polish og det rutinemessige vedlikeholdet.
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BEMERK: Disse rutiner er for Polyflor produkter med polyurethanbehandlet (PUR)
overflate. For andre Polyflor produkter uten polyurethanoverflate finnes egne
vedlikeholdsanvisninger.

