Renholdsanvisning
Homogen vinyl med Evercare & UV-herdet PUR
Evercare, PUR+ og PUR
Er en beskyttende overflatebehandling som blir påført produktene ved fremstillingen og som er UVherdet. Beleggene trenger ikke overflatebehandling etter installasjonen.
Dette forenkler renholdet og reduserer kostnader til vedlikeholdsprodukter.
Byggrengjøring
Fjern løs smuss tørt. Rengjør med skuremaskin med nylonbørster eller rød pad, sug opp med
vannsuger. Alternativt kombimatmaskin med nylonbørster. Mopp kan benyttes på mindre flater. Skyll
minimum 2 ganger. Det kan med fordel brukes et surt middel i siste skyllevann, for å nøytralisere det
alkaliske støvet fra gips og betong.
Overflatebehandling
Fjern løst smuss på en tørr renholdsmetode. Ved bruk av polishrelaterte produkter, vil glans og
friksjon endres.
Daglig renhold
Kan utføres tørt, eller med fuktigmopping. Kombimatmaskin med nylonbørster eller rød pad, kan med
fordel benyttes. Bruk nøytralt renholdsmiddel ved våte eller fuktige metoder. Ettertørk alltid opp,
oppløst smuss. Fjern løs smuss som sand og grove partikler fra gulvet slik at de ikke lager riper.
Periodisk renhold
Utføres etter behov, avhengig av belastning med kombimatmaskin eller skuremaskin med nylon
børster eller rød pad. Bruk rengjøringsmiddel tilpasset smusstypen.
High-speedmaskin kan benyttes. Påse at padtype ikke skaper friksjonsmerker.
Flekkfjerning
Hovedregelen er at flekken fjernes umiddelbart og det skylles med rent vann så raskt som mulig.
Hvordan forskjellige flekker fjernes kan man se i følgende skjema:

Flekker:
Frukt, bær, saft, melk, fløte, brus, øl, vin
Fargebånd, karbonpapir, kulepenn, blekk,
leppestift, fargetoner
Sjokolade, kaffe, te, fett
Olje, skosverte, skokrem, asfalt
Blod
Urin, oppkast, avføring
Rust

Metode:
Syntetisk rengjøringsmiddel, tilsett evnt. litt
salmiakk
Rødsprit
Syntetisk rengjøringsmiddel
White-sprite
Vann tilsatt ammoniakk
Syntetisk rengjøringsmiddel, tilsett evnt. litt klorin
Oksalsyre og vann
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Advarsel! Bruk aldri løsemidler som aceton, bensin, thinner, tri eller toluen som kan løse opp
plasten. Bruk heller ikke skurepulver med slipemiddel, grønn nylon eller stålull som riper materialet.
Flekker av asfalt og oljer eller merker etter gummi (for eksempel skomerker), leppestift, kulepenn,
skokrem samt visse fargepigmenter skal fjernes så fort som mulig fordi de ellers vil kunne gi varige
merker.
SKYLL ALLTID nøye etter all flekkfjerning med rent vann.
Vær klar over at visse typer gummihjul, møbelknotter, trykk på plastposer m.m., kan gi flekker. Denne
type flekker kan vandre ned i belegget og skaper varige merker, som ikke lar seg fjerne.
Skift til materiell som ikke gir flekker, for eksempel hjul av nylon og knotter av vinyl.
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