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Primo Premium, Micra Premium, Eclipse Premium
Belægningen er overfladebehandlet med en ibrugtagningsklar PU Coating, der giver de forbedrede vedligeholdelsesegenskaber og -besparelser i forhold til  
ubehandlede produkter. Ikke at sammenligne med PUR-forstærkede produkter, der udelukkende vedligeholdes med tør-polering.     
  

     Byggerengøring
Byggerengøring skal altid foretages inden ibrugtagning af det nye gulv. Under byggeriet, skal gulvet altid være afdækket med gulvpap el. lign.

Let snavset gulv: Støvsug, tør- eller fugtmop overfladen for løst snavs eller byggesnavs. På større, frie arealer er en kombimaskine med børste og hvid/gul rondel 
den mest effektive metode. Anvend et neutralt gulvvaskemiddel med pH 7-9, som Tarkett Grøn Gulvvaskemiddel.

Meget snavset gulv: Ved løst snavs og byggesnavs skures med singleskuremaskine og rød rondel. Ved forekomst af meget byggesnavs anvendes et gulvvaskemid-
del med pH 5-7. Skyl med rent vand.

Behandling: Afhængigt af slitage og krav til overfladen kan polishbehandling med Tarkett Metalpolish vælges. Følg nøje instruktioner herom for korrekt behand-
ling.      

     

     Beskyttelse
   Stop snavset i indgangspartiet. 85% af alt snavs kommer herfra. Brug altid et 3-trins måttesystem.     

     Daglig rengøring   

   Daglig rengøring: Støvsug, tør- eller fugtmop. Undgå vådmopning. 

   Rengøringsmidler:  I tilfælde, hvor der er behov for vådmopning anvendes et gulvvaskemiddel, som passer til det vedlige- 
   holdelsessystem, der er valgt. Vigtigt: Følg anvisningen.

   Maskinrengøring: På større, frie arealer anbefales en kombimaskine med rød rondel, der giver det bedste resultat.  
   Anvend et neutralt gulvvaskemiddel.        

     Vedligeholdelse
   Spray-rengøring eller spray-polering er effektive metoder til at reetablere overfladen i gangarealer ved slitage,eller hvor mær 
   ker efter fodtøj og andre indtryksmærker har været fjernet. Anvend et neutralt rengøringsmiddel. Polish-system kan vælges   
   afhængigt af slitage og krav til overfladen. Følg nøje instruktioner herom for korrekt behandling.

   Maskinel opskuring er nødvendig ved meget snavset gulv: Gør gulvet vådt med vand og alkalisk gulvvaskemiddel, som Tarkett  
   Grundrengøring og lad det virke et par minutter. Maskinskur med rød rondel. Sug umiddelbart herefter vandet op igen med   
   vådstøvsuger og skyl med rent vand. Alt efter behov og krav påføres to tynde lag polish.     
     

     Pletter
   Fjernes umiddelbart efter, at de er kommet. Anvend hvid eller rød nylonklud sammen med et neutralt gulvvaskemiddel som  
   Tarkett Grøn Gulvvaskemiddel, denatureret sprit eller rensebenzin. Påfør rent vand og skyl efter.  

     Bemærk i øvrigt 
   Vinylgulv beskadiges af opløsningsmidler.  Alle stoleben o.a. skal have beskyttelsesfilt    
   Ved spild af olie, skal denne tørres op umiddelbart  Sorte gummihjul, -hæle o.lign. kan misfarve gulvet.   
   efter, da overfladen kan blive misfarvet.  Tag højde for, at meget lyse gulve kan kræve større rengøringsindsats.
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