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Sika ComfortFloor® Systems
Pleje & Rengøring
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Hold dit Sika Comfortfloor® i god form
Dit Sika Comfortfloor® består af fugefri, slidstærk polyuretan med lavt
vedligehold.
For at holde dette i “topform” anbefaler vi, at du har fokus på følgende:
•

Hvis snavs udefra ikke ender på dit Sika Comfortfloor® skal det jo ikke
fjernes derfra.

•

For at forhindre dette, anvendes en integreret indgangsmåtte med et
“clean-off system”

•

Gør et sådant system til en del af dit design for at forlænge levetiden.

•

Anvend kun testede og anbefalede rengøringsmidler og metoder
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Indgangsmåtte med “clean-off system”
3-Zone Rengørings-system
Den ideelle system kombination for at reducere snavs

Et 3-zone “clean-off system” er en afprøvet system kombination for
effektiv reducering af snavs, som kan tilpasses de aktuelle forhold i de
enkelte bygninger. Shopping centre, skoler, vuggestuer, offentlige
kontorer, og alle andre bygninger med høje krav til gangkomfort er specielt
velegnede til dette system. 3-zone rengøring - reducerer omkostninger til
rengøring og beskytter de tilstødende Sika Comfortfloor® Belægninger
•
•
•

Fjerne groft snavs - zone 1
Fjerne fint snavs - zone 2
Fjerne fugt og resterende snavs - zone 3
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3-Zone Rengørings System

Zone 1

Zone 2

Zone 3
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Rengøringssystem

1. Reduktion af snavs i forhold til længden af område i meter
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Rengøringssystem

2. Vedligeholdelsesomkostninger i forbindelse med rengøringssystemet
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Rengøringssystem
Fordele:
Reduktion i omkostninger, tid og energi
brugt på rengøring
En professionel rengørings-zone kan nemt reducere
rengøringstid og omkostninger med 90%!

Værdi fastholdelse og miljø beskyttelse
Sikkerhed og hygiejne
Måtte systemet modvirker for tidlig slitage af tilstødende
gulvbelægninger forårsaget af snavs, slibende materialer
og intensiv rengøring.

At se godt ud - føles godt
Førstehåndsindtryk tæller. Et velplejet, rent indgangsparti
i harmoniske farver giver et værdifuldt bidrag til det
generelt positive billede af erhvervslokaler eller offentlige
bygninger
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Daglig rengøring af Sika Comfortfloor®
Korrekt gulv vedligeholdelse øger hygiejnen og sikrer, at dit gulv holder sit
silkematte udseende og friktionen. Dette fremmer sikkerheden, optimale
præstationer og holdbarhed.
For at sikre dette er gjort på den rigtige måde, ledte Sika efter en global
partner i rengøring - Diversey for en renere, sundere fremtid TM.
Sammen har vi testet flere Gulvplejemidler / Rengøring Koncepter baseret på
Taski SmartDose emballager, og fandt, at Jontec 300 SD giver det perfekte
rengørings koncept
Fordele:
• Stor tilgængelighed
• Sikrer mod overdosering og efterlader en olieagtig overflade
• Holder det silkematte udseende
• Anvendelig til dagligt brug uden risiko for “sæbe-opbygning”
• Opfylder EU Flower Eco-criteria - the official eco-label of EU
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SmartDose
Leder du efter et enklere, sikrere og smartere doseringsanlæg til dine
daglige rengøring aktiviteter? SmartDoseTM / MC vil være den unikke
løsning for dine behov
SmartDoseTM / MC er en innovativ 1.4L doserings flaske, der på grund af
Smartpump teknologi forenkler din operation uden behov for at måle. Alle
brugsanvisninger er ikon-baseret, hvilket minimerer uddannelse.

Træk i låget og juster til
spand eller maskine

Løft låget helt op

Tryk låget ned og hæld
koncentratet i spand eller maskine

Sænk låget og sæt det i neutral
position

Bemærk, at en 1.4L SmartDoseTM / MC flaske genererer op til 700L
klar brug opløsning!
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Daglig rengøring Sika Comfortfloor®

Støv rengøring...
... Bør ske regelmæssigt med for eksempel Taski Lamello systemet, en
professionel støv moppe, specielt designet til effektiv fjernelse af støv med
en støv-bindende moppe (uden indhold af olie!)
Sand og støv fungerer som slibemidler og gøre et gulv glat og blankt.
Regelmæssig fjernelse af sand og støv forbedrer i høj grad holdbarheden
af dit Sika Comfortfloor ®.

10

Contractors

Cleaning

Daglig rengøring Sika Comfortfloor®

Manuel standard vådrengøring...
... Kan gøres regelmæssigt ved mopning. Brug Jontec 300 SD pH-neutral
(pH 7) rengøringsmiddel, der ikke efterlader en voksfilm.
Brug en fugtig mikrofiber moppe bestående af et let håndtag med et meget
manøvredygtig fladt rektangulært hoved.
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Daglig rengøring Sika Comfortfloor®

Manuel standard vådrengøring...
... Diversey tilbyder en nem bruger manuel til vådrengøring med microfiber
kit, Jonmaster Compact. Bestående af en mikrofiber moppe og et let
håndtag med et meget manøvredygtigt fladt rektangulær hoved

Jonmaster Compact wipe system
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Daglig rengøring Sika Comfortfloor®

Maskinel standard vådrengøring ...
... kan foretages jævnligt af vaskemaskine eller langsomt kørende enkelt disk
maskine.
Brug Jontec 300 SD pH-neutral (pH 7-7,5) rengøringsmiddel, der ikke
efterlader en voksfilm og har lavtskummende egenskaber ved anvendelse i
en vaskemaskine.
Til daglig rengøring en Rød 3M polyester gulv-pad med gode snavsabsorberende egenskaber til fjernelse af snavs og striber, uden at polere
gulvet
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Daglig rengøring Sika Comfortfloor®
Forbrug af vaskemiddel koncentratH.
Justering til spand:
1 til 2 dosis ved 10 liter koldt vand til manuel microfiber mopning
Standard forurening (vedligeholdelsesrengøring) 1 dosis
Kraftig forurening (interims rengøring) 2 doser
Justering til maskinvask:
1 til 2 dosis ved 20 liter koldt vand til vaskemaskinen
Standard forurening (vedligeholdelsesrengøring) 1 dosis
Kraftig forurening (interims rengøring) 2 doser
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Dybde rengøring Sika Comfortfloor®

Manuel våd dybde rengøring...
... kan gøres, hvis gulvet viser vedvarende snavs, som ikke kan fjernes
ved vedligeholdelse eller midlertidig rengøring.
Brug Jontec Deepstrip (pH 9) detergent, der ikke efterlader en voksfilm.
Påfør opløsningen på gulvet og fordel det med moppe. Lad stå i 5 til 10
minutter, uden at lade det tørre ud på gulvet. Fjern det med en fugtig
mikrofiber moppe.
Til sidst skylles gulvet med den fugtige microfiber moppe kun ved brug af
rent vand
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Dybde rengøring Sika Comfortfloor®

Maskinel våd dybde rengøring...
... kan gøres, hvis gulvet viser vedvarende snavs, som ikke kan fjernes ved
vedligeholdelse eller midlertidige rengøring.
Brug Jontec Deepstrip (pH 9) detergent, der ikke efterlader en voksfilm og
har lavtskummende egenskaber ved anvendelse i en vaskemaskine eller
langsomt gående enkelt disk maskine.
Skrub det ind med en rød 3M polyester gulv-pad med gode snavsabsorberende egenskaber til fjernelse af snavs og striber, dog uden at polere
gulvet og lad så opløsningen stå i 5 til 10 minutter på gulvet uden at lade det
tørre ud på gulvet. Til sidst skylles gulvet ved kun at bruge rent vand.
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Rengøring Sika Comfortfloor®
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Rengøring Sika Comfortfloor®
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Information om Jontec 300 SD
•

Jontec 300 SD kan bestilles hos dit lokale Diversey selskab.
Da reglerne varierer fra land til land, kan små tilpasninger i produktet
forekomme. Dit lokale Diversey selskab kan rådgive om lokal
tilgængelighed eller lokale tilpassede alternativer

•

Jontec 300 SD leveres i en SmartDose dunk med 1,4 liter
koncentreret rengøringsmiddel

•

Guideline:
Med 1 dunk Jontec 300 SD, kan der fremstilles 70 spande med
rengøringsmiddel til manuel rengøring
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Optimal beskyttelse af Sika Comfortfloor®
•

For at beskytte gulvet mod opsamling af snavs kan en særlig
polymeremulsion anvendes

•

Diversey High Noon eller Taski Jontec Matt kan for eksempel
anvendes til dette formål. Tjek venligst din lokale Diversey
distributør for tilgængeligheden af disse eller lokale alternativer.

•

Skal anvendes ved langtsomtgående enkelt disk maskine
(150-1500 omdr. / Min)

•

Giver en højere glans til Sika Comfortfloor ® produkter

•

Ikke tilrådeligt på mørke farvenuancer

•

Kan bestilles gennem din lokale Diversey organisation
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Optimal beskyttelse af Sika Comfortfloor®

Blankt udseende
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