Vedlikeholdsanvisning

Starfloor Click 30
Starfloor Click 55
Starfloor Click Ultimate

Starfloor

Starfloor er et heterogent polyuretanforesterket vinylgulv for
privat bruk. For å utnytte gulvets egenskaper maksimalt bør våte
rengjøringsmetoder minimeres, og det anbefales tørre eller fuktige
metoder. Dette sparer miljøet, samtidig som det gir en bedre
rengjøringskvalitet.

GENERELLE RÅD

 Regelmessig rengjøring forlenger intervallet
mellom hver periodisk rengjøring.
 Følg alltid anvisning og dosering angitt av leverandør
av rengjøringsmidler.
 Løsemidler eller ripende rengjøringsmidler
skal aldri benyttes
 Flekker/søl fjernes så raskt mulig og helst
mens flekkene er ferske.
 Svart gummi på sko, gummihjul, møbelbein,
farget plast eller lignende kan misfarge gulvet.
 Gulvbeskyttelse skal være på alle møbelbein
og skiftes ved behov
 Benytt beskyttelse (plate) under kontorstoler med hjul.
 Husk at lyse farger øker rengjøringsfrekvens.
 Gulvet skal ikke behandles med voks eller polish

DAGLIG RENGJØRING
Tilpasses romtype og behov

Manuelle metoder
 Tørr- eller fuktmopping.
 Benytt rengjøringsmiddel etter type smuss (pH 6-10)

PERIODISK RENHOLD
Intervall: Ved behov

Maskinell metode:
 Tørrmopp / støvsug gulvet for å fjerne all løs smuss, støv osv.
 Benytt rengjøringsmiddel etter type smuss (pH 5-11), følg
produsentens doseringsanvisning.
 En kombimaskin med sylindriske børster / mikrofiber ruller kan
benyttes på gulv med preget overflate.
SMUSSFOREBYGGENDE RÅD
 Vaskevann suges opp med vannsuger
 80% av smuss/skitt kommer utenfra
 Skyll gulvet med rent vann og forsikre deg om at all smuss er
 Et effektive avskrapingssystem/dørmatte reduserer mengden
tatt opp og at det ikke er rester av rengjøringsmiddel på
skitt og smuss i bolig med opp til 90%
overflaten.

BYGGRENGJØRING

Rengjøring skal gjøres før et nytt gulv tas i bruk. Ved behov,
beskytt alltid gulvet med hard papp i byggeperioden for å
unngå skader. OBS! Teip skal aldri festes direkte på gulvet
Maskinell metode:
 Støvsug og/eller tørrmopp området for å fjerne
bygningsstøv og løs smuss.
 En fuktig mopp benyttes ved fuktig rengjøring
 Benytt rengjøringsmiddel med pH 5-5,9, følg
produsentens anvisninger.
 En kombimaskin med sylindriske børster /
mikrofiber ruller kan benyttes på gulv med preget
overflate.
 Vaskevann suges opp med vannsuger
 Skyll gulvet med rent vann og forsikre deg om at all
smuss er tatt opp og at det ikke er rester av
rengjøringsmiddel på overflaten.

FLEKKFJERNING
Flekker fra
Skomerker, asfalt, olje, sot,
kaffe, frukt, brus, saft, te, vin, øl,
sjokolade, fett, is, mm

Fjernes med
Svakt alkalisk (pH 8,1-10)
rengjøringsmiddel eller
Rødsprit. Gni med en hvit
nylonduk, ettertørke med rent
vann.

Tyggeummi, stearin

Kjøl flekken ned med en ispose
som legges på flekken. Skrap
deretter forsiktig bort. Synlige
rester - svakt alkalisk (pH 8,110) rengjøringsmiddel gni med
hvit nylonduk og ettertørk med
rent vann.
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