Altro Safety

Tlf. 36789033

INSTALLATIONSRENGØ
INSTALLATIONSRENGØRING
Udføres for at sikre, at alle overskudsmaterialer er fjernet fra belægningen.
Derved fås den optimale skridhæmmende effekt og den fremtidige
rengøring gøres nemmere.
Denne procedure er specielt vigtigt på
VM20SD gulve!
Jontec Forward free:
Dosering: 1 dl til 10 ltr. vand
Læg i blød og lad virke.

Skur med blå rondel eller
gulvskrubbe.

Sug op med vandsuger.

Fugtmop.

BLØ
BLØDGØ
DGØREVANDRING

DAGLIG VEDLIGEHOLD
OBS: Undgå
Undgå produkter der efterlader
plejefilm
Vaskeplejemidler med voks, polish eller
lignende må ikke anvendes, da disse
efterlader en hinde på overfladen.
TØRMOPNING
Jonmaster HD Tørmop

GULVVASK
Jontec 300 free:
Dosering: 25 ml til 10 ltr.
vand

Manuelt:
Opløsningen moppes ud og
der tørres efter med rene
Jonmaster HD fugtmopper.

Eller
Maskinelt:
Vask gulvet med rød rondel
eller børste.

Visse typer gummihjul og ligende kan
forårsage blødgørevandring, d.v.s.
misfarvning af gulvet. Denne type misfarvning kan være meget vanskelig at
fjerne. En kombination af grundrens og
en skuresvamp kan benyttes.
Spø
Spørgsmå
rgsmål vedrø
vedrørende metoder og produkter, kontakt din
Diversey konsulent på
på tlf. 7010 6611
Feb.2011/vs.1/ha

Altro Safety
SKUMRENGØ
SKUMRENGØRING KØ
KØKKEN
TIL SKUMANLÆ
SKUMANLÆG
Suma Gel Force D3.2:
Dosering: 3-6 dl til 10 ltr.
vand

PERIODISK VEDLIGEHOLD
- SNAVS Jontec Forward free:
Dosering: 1 dl til 10 ltr. vand
Læg i blød og lad virke.

Eller
MOP
Suma Force D3.5:
Dosering: 1-3 dl til 10 ltr.
vand

Skur med blå rondel eller
gulvskrubbe.

Sug op med vandsuger.

Udlæg opløsningen.
Fugtmop.
Bearbejd evt. overfladen med
en gulvskrubbe.

PERIODISK VEDLIGEHOLD
- KALK -

Fjern det snavsede vand evt.
med skviser.

Efterskyl med rent vand og
fjern vandet.

Sani Calc free:
Dosering: 1 dl til 10 ltr. vand
Læg i blød og lad virke.

Skur med blå rondel eller
gulvskrubbe.

Sug op med vandsuger.

Fugtmop.

Spø
Spørgsmå
rgsmål vedrø
vedrørende metoder og produkter, kontakt din
Diversey konsulent på
på tlf. 7010 6611
Feb.2011/vs.1/ha

