Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning for
Expona, Conceptline, Projectline, Lightline, Purewood,
Polyflor samt Polysafe gulvbelægninger
uden polish

1.) Alment
Expona, Conceptline, Projectline, Lightline, Purewood, Polyflor samt Polysafe belægninger er udstyret med en
PU/PUR-overflade, der beskytter gulvet mod smuds og må derfor ikke påføres polish. Denne beskyttelse letter
rengøringen af gulvet og danner basis for de videre rengøringsmetoder.
2.) Forebyggende tiltag
For at forebygge tilsmudsning gennem snavs udefra eller plejemidler fra andre hårde belægninger anbefaler vi så
absolut at anvende smudsmåtter i indgangspartierne. Disse bør placeres sådan, at det er umuligt at passere uden
om dem, og de bør have en størrelse af min. 4-6 skridtlængder. x-design tilbyder således også et bredt program
af måtter.
3.) Efter montering
Våd lim fjernes med en fugtig klud. Tør lim fjernes med blå ”Scotchbrite” svamp/rondel. Gulvet støvsuges eller
fejes med en fedt- og imprægneringsfri kost.
4.) Pleje fra dag 1
Ved PU/PUR-overfladebehandlede belægninger bortfalder en umiddelbar plejeforanstaltning. PU/PUR-overfladen
muliggør en enkel, fordelagtig og økonomisk rengøring og vedligeholdelse.
5.) Daglig rengøring
Gulvet tørmoppes, fugtmoppes, støvsuges eller fejes. Det vaskes efter behov med et universelt produkt som
f.eks.




Gloss Xpress
Magic Maxx
Brial Clean (svanemærket og EU-blomst)

Manuel gulvvask
Dosering Gloss Xpress: 50-100 ml. pr. 10 liter vand
Dosering Magic Maxx: 50-100 ml. pr. 10 liter vand
Dosering Brial Clean: 15-25 ml. pr. 10 liter vand
Generelt omkring gulvvask er det utroligt vigtigt, at der foretages en effektiv efter tørring. Såfremt gulvet efterlades
meget fugtigt, vil kalk, snavs og sæberester fæstne sig på overfladen i forbindelse med vandets fordampning.
Dosering og vaskefrekvens bør justeres ud fra trafik, intensitet og besmudsning. Gulvvask bør af hensyn til
rengøringskvaliteten udføres med 2 mopper: en til udlægning af rengøringsvand samt en tør til efter tørring.
Moppen til efter tørring udskiftes, når denne ikke kan absorbere mere vand.
Det er afgørende for resultatet, at der foretages en effektiv efter tørring.
Gulvvaskemaskine
Dosering Neomat N: 50-200 ml. pr. 10 liter vand
Dosering Magic Maxx: 50-100 ml. pr. 10 liter vand
Såfremt der ønskes at anvende et gulvvaskeprodukt med pleje, bør Ecolab kontaktes for en detaljeret vejledning.
Vigtige og generelle informationer
I frisørsaloner og bilhuse bør substanser med farvende eller blegende virkning straks fjernes fra gulvet for at
undgå en permanent påvirkning af belægningens optiske udseende.
Hvor der anvendes kontorstole, bør det være dobbelt-hjul af typen W (blød.) Mobilt inventar m.m. bør udstyres
med egnede filt- eller kunststofdupper.
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