Vedlikehold – Concept PU – Silento PU – Niagara PU
samt andre Itec, Moduleo og Leoline produkter med PU/PUR overflate
Overflaten av beleggene er forsterket med polyurethan (PU), noe som beskytter gulvet under legging
og i perioden før overlevering. På områder med moderat trafikk er det vanligvis ikke nødvendig å
behandle gulvene med polish. På steder med sterk trafikk eller hvor det er ønsket en ekstra høy glans
kan polishbehandling brukes.
Den fabrikkpåførte PU-overflaten reduserer kostnadene ved byggrengjøringen samt ved daglig og
periodisk vedlikehold. Dette vedlikeholdsopplegget er laget for å minimalisere kostnadene og likevel
ta hensyn til gulvets lange levetid.
Vi anbefaler avskrapningsmatter i inngangspartier, minimum 3 meter innenfor dørene. Dette vil
samle opp smuss og fuktighet og forlenge gulvenes levetid.

Vedlikeholdsanvisning
Byggrengjøring
* Fjern alt som ligger på gulvet
* Mopp eller støvsug gulvet for å fjerne støv, skitt og avfall
* Mopp gulvet med en fuktig mopp med et nøytralt vaskamiddel blandet ut etter leverandørens
anvisning.
* Mopp gulvet med rent vann til slutt for og fjerne vaskemiddelet.
* Tørrpoler med ren, rød pad.
Rutinemessig vedlikehold
Følgende anvisning er en anbefaling. Frekvens kan endres for å optimalisere utseende
Daglig
* Mopp eller støvsug for å fjerne søv og løs skitt.
* Mopp lokalt eller hele gulvet etter behov med nøytralt vaskemiddel blandet ut etter leverandørens
anvisning.
* Mopp gulvet med rent vann til slutt for og fjerne vaskemiddelt.
Ukentlig
* Vurder gulvets utseende. Hvis det er bygget opp skitt på gulvet, skrubb med en grønn pad og bruk et
nøytralt vaskemiddel blandet ut etter leverandørens anvisning. Skyll godt med rent vann og la gulvet
tørke. Tørrpoler for å oppnå ønsket overflate. I de fleste tilfeller vil de nevnte rutiner være nok til å
sikre et optimalt utseende.
NB!
* Gjenstander laget av gummi, farget plast eller lakerte/oljede møbelbein må ikke plaseres direkte på
overflaten av gulvbelegget da dette kan medføre fargevandring fra disse produktene og ned i
belegget. Det anbefales å beskytte slike gjenstander med filtknotter eller lignende.

Fossegrenda 28 - 7038 Trondheim – Tlf. 73966855 – Fax. 73962336 – www.musum-as.com

