Polyflor Wovon flettet vinyl gulv er en kolleksjon med varierte ulike vevede design
som gir en umiskjennelig tekstil opplevelse. Oppbygging gjør at den er egnet i
travle kommersielle områder på grunn av sine slitesterke egenskaper og meget
lave vedlikeholds kostander. Slike områder inkluderer arealer som kontorer, retail
og hoteller.

VEDLIKEHOLDS VEILEDNING
BYGGRENGJØRING
I alle situasjoner: Fjern all løst smuss og skitt. Fjerne alle spor etter lim og limsøl fra beleggets overflate. Mopp eller støvsug gulvet for å fjerne støv og
smuss.
      Manuell rengjøring
• Mopp eller støvsug gulvet grundig for å fjerne smuss og støv som ligger på gulvoverflaten. Påfør en løsning av et nøytralt eller alkalisk
rengjøringsmiddel, utblandet etter produsentens anvisninger, og la det ligge på gulvet slik at det får tid til å løse opp smusset. Bruk en egnet pad
montert på skaft for å skrubbe gulvet, fjern overflødig vann med microfiber mop. Rens gulvet grundig med rent varmt vann og la det tørke.
      Maskinelt renhold
Utsyr som kreves: Oppskurings maskin med en roterende myk pad eller børster.
• Støvsug gulvet grundig for å fjerne smuss og støv som ligger på gulvoverflaten. Fyll vanntanken på valgt oppskuringsmaskin med et nøytralt
rengjøringsmiddel utblandet etter produsentens anbefalinger. Gå med maskin over gulv og ta opp overflødig vann med vannsuger eller mopp.
• For kraftig nedsmussede områder kan det være nødvendig å kontakte leverandør av rengjøringsmidler for spesielle anvisninger.

RUTINEMESSIG VEDLIKEHOLD
Daglig
• FJERN FLEKKER OG SMUSS SÅ FORT SOM MULIG
• Frekvensen og type behandling blir avgjort av type smuss og bruken av gulvet.
• Mopp eller støvsug gulvet for å fjerne støv og smuss.
• Ved behov, bruk en egnet pad manuelt eller maskinelt for å rengjøre gulvet. Ta opp alt overfløding vann og rens godt med varmt vann og la gulvet tørke.
      PERIODISK VEDLIKEHOLD
Ukentlig / Månedlig
• Manuell Rengjøring - Mopp eller støvsug gulvet grundig for å fjerne smuss og støv som ligger på gulvoverflaten. Påfør en løsning av et nøytralt eller
alkalisk rengjøringsmiddel, utblandet etter produsentens anvisninger, og la det ligge på gulvet slik at det får tid til å løse opp smusset. Bruk en egnet pad
montert på skaft for å skrubbe gulvet, fjern overflødig vann med microfiber mop. Rens gulvet grundig med rent varmt vann og la det tørke.
• Maskinelt Renhold - Støvsug gulvet grundig for å fjerne smuss og støv som ligger på gulvoverflaten. Fyll vanntanken på valgt oppskuringsmaskin med et
nøytralt rengjøringsmiddel utblandet etter produsentens anbefalinger. Gå med maskin over gulv og ta opp overflødig vann med vannsuger eller mopp.
• For kraftig nedsmussede områder kan det være nødvendig å kontakte leverandør av rengjøringsmidler for spesielle anvisninger.
Anmerking 1: For mindre områder hvor det ikke er oppskuringsmaskin tilgjengelig kan det brukes en pad montert på skaft sammen med en vannsuger
eller mopper.
Anmerking 2: For kraftig nedsmussede områder kan det være nødvendig å kontakte leverandør av rengjøringsmidler for spesielle anvisninger.

PÅFØRING AV VEDLIKEHOLDS PRODUKTER
• Vedlikeholds produkter andre produkter som inneholder polish må IKKE påføres noen gulv i Polyflor Woven kolleksjonen. Ved tvil kontakt Polyflor Nordic
tlf: 23 00 84 00
• Rengjørings produkter må utblandes etter produsentes anbefalinger.
• For ytterlige informasjon og veileding om spesifikke prosedyrer, vennligst ta kontakt med Polyflor Nordic tlf: 23 00 84 00 eller epost: firmapost@polyflor.no
• Alle data som er presentert er riktig på utgivelses dato. Polyflor Nordic forbeholder seg retten til å foreta endringer som ikke forringer ytelse eller kvalitet.
REGELMISSIG RENGJØRING ER MER FORDELAKTIG FOR BELEGGET OG MER KOSTNADSEFFEKTIVT ENN SPORADISK OG TYNGRE RENGJØRING.
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