SKÖTSELANVISNING
ARTIGO GUMMIGOLV MED PRO-YTA

Screed / X-Elastic Screed

Grain / X-Elastic Grain

ND Uni / X-Elastic ND Uni

Dharma / X-Elastic Dharma

Natura / X-Elastic Natura

Kayar / X-Elastic Kayar

Granito / X-Elastic Granito

Uni LL / Kayar LL

Ytan på golvet är redan från fabrik förstärkt med ett polymerskikt som är UV-behandlat. Detta medför att ytan
blir tätare och mer tålig mot fukt och smuts, samt att våta städmetoder minimeras och ersätts med torra och
fuktiga metoder samt hög maskinutnyttjandegrad. Den fabrikspåförda PRO-ytan reducerar kostnaderna vid
byggstädning samt vid dagligt och periodiskt underhåll. Denna skötselanvisning är framställd för att minimera
kostnaderna och även ta hänsyn till golvets långa livslängd.
All skötsel, och dess frekvens, ska anpassas efter mängden trafik på golvet. Med ordentliga entrésystem som
stoppar smutsen redan vid entrén minskas underhållet ordentligt och livstiden på golvet förlängs avsevärt. Att
anpassa städningen efter behov ger inte bara en ekonomisk vinst utan också längre hållbarhet och ett snyggare
golv. Vid hårt trafikerade ytor, där golvet kontinuerligt utsätts för slitage och smuts rekommenderas ytbehandling
med ett golvvax, t.ex. Gipeco Trend. För instruktion följ denna länk; För mer info kontakta Falckdesign.
● BYGGSTÄDNING
- Se till att golven alltid skyddas med hårdpapp under byggtiden.
- Avlägsna allt som ligger på golvet.
- Avlägsna ev. limrester, lös smuts, avfall och byggdamm genom sopning, fuktmoppning eller dammsugning.
- Rengör golvet med ett neutralt rengöringsmedel, doserat enligt respektive leverantörs anvisning. Använd
så lite vatten som möjligt och sug upp det smutsiga vattnet med vattensugare.
- Vid hårt smutsade ytor rekommenderas användning av kombimaskin med röd rondell.
● RUTINMÄSSIG RENGÖRING
Följande anvisningar är en rekommendation. Frekvensen baseras på mängden trafik och nedsmutsning och ska
anpassas för att ge bästa möjliga utseende. Undvik att rengöra golvet i direkt solljus då smutsigt
rengöringsmedel kan torka in och lämna märken på golvet. Använd neutrala rengöringsmedel. Undvik
produkter med <7 pH >8. Rengöringsmedel som används ska vara godkända för gummigolv. Rådgör med
respektive leverantör för att få rätt produkt. Vid hårt trafikerade ytor, där golvet kontinuerligt utsätts för slitage
och smuts rekommenderas ytbehandling med ett golvvax, t.ex. Gipeco Trend.
Dagligen:
- Dammsug eller moppa golvet med mikrofibermopp för att avlägsna smuts och damm.
- Fuktmoppa lokalt efter behov med ett neutralt rengöringsmedel, doserat enligt leverantörens anvisning,
och skölj ytan så att inget rengöringsmedel finns kvar.
- För enklare skötsel rekommenderas maskinell städning med kombimaskin.
Veckovis:
- Rengör golvet med ett neutralt rengöringsmedel, doserat enligt leverantörens anvisning, och skölj ytan så
att inget rengöringsmedel finns kvar.
Periodvis:
- Rengör golvet med en lågvarvsmaskin (röd rondell) med ett neutralt rengöringsmedel.
● FLÄCKBORTTAGNING
Fläckborttagning ska göras omgående för att undvika att fläckar vandrar ner i gummit och ger bestående
märken. Använd neutralt eller lätt alkaliskt rengöringsmedel och var noga med att alltid skölja ordentligt med
vatten efteråt.
● ATT TÄNKA PÅ
- Vårda golvets utseende, ljusa färger är extra smutskänsliga.
- Använda ordentliga avtorkningssystem vid entrén.
- Använda alltid ändamålsenliga möbeltassar och golvskydd vid användning av kontorsstolar där
punktslitage ofta uppstår.
- För att undvika onödiga repor; förse tunga möbler, som flyttas ofta, med möbeltassar.
- Tejpa aldrig på gummigolvet så detta kan lämna bestående märken.
- Lämna aldrig vätskor kvar på golvet.

FalckDesign AB
www.falckdesign.com

