Skötselanvisning
Homogen vinyl med Evercare & UV-härdad PUR
Evercare, PUR+ och PUR
Är en beskyddande ytbehandling som appliceras produkten vid tillverkningen och som är UV-härdad.
Beläggningen kräver inte ytbehandling efter installationen. Detta underlättar rengöringen och minskar
kostnaderna för underhållningsprodukter.
Byggstädning
Avlägsna lös smuts torrt. Rengör med skurmaskin, alternativt kombimatmaskin, med nylonborstar
eller röd pad och sug upp överflödigt vatten med en vattensugare. Mopp kan användas på mindre
ytor. Skölj minst 2 gånger. Det kan med fördel användas ett surt medel i det sista sköljvattnet för att
neutralisera basiskt damm från gips och betong.
Ytbehandling
Ta bort lös smuts genom en torr rengöringsmetod. Vid bruk av polish-relaterade produkter kommer
glans och friktion att förändras.
Daglig städning
Kan utföras med torr eller fuktig moppning. Kombimatmaskin med nylonborstar eller röd pad kan med
fördel användas. Använd neutralt rengöringsmedel vid våta eller fuktiga metoder. Torka alltid upp den
upplösta smutsen efteråt. Ta bort löst skräp som sand och grova partiklar från golvet så att de inte
repar.
Periodisk städning
Utförs efter behov, beroende på belastning med kombimatmaskin eller skurmaskin med en
nylonborste eller en röd pad. Använd rengöringsmedel anpassat för typen av smuts.
High-speedmaskin kan använads. Se till att padtypen inte skapar friktionsmärken.
Fläckborttagning
Huvudregeln är att fläcken tas bort omedelbart och att det sköljs med rent vatten så snabbt som
möjligt. Hur olika fläckar avlägsnas kan du se i följande schema:
Fläckar:
Frukt, bär, juice, mjölk, grädde, läsk, öl, vin
Färgband, karbonpapper, kulspets,
bläck, läppstift, färgtoner
Choklad, kaffe, te, fett
Olja, skoklack, skokräm, asfalt
Blod
Urin, uppkastningar, avföring
Rost

Metod:
Syntetiskt rengöringsmedel ev. med tillsats av
ammoniak
T-sprit
Syntetiskt rengöringsmedel
Lacknafta
Vatten med ammoniak
Syntetiskt rengörignsmedel ev. med tillsats av
klorin
Oxalsyra och vatten
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Varning! Använd aldrig lösningsmedel som aceton, bensin, thinner, trikloretylen eller toluen som kan
lösa upp plasten. Använd inte heller skurpulver med slipmedel, grön nylon eller stålull som repar
materialet.
Fläckar av asfalt och oljor eller märken efter gummi (till exempel skoklacksmärken), läppstift,
kulspets, skokräm samt vissa färgpigment tas bort så fort som möjligt eftersom de annars kan orsaka
permanenta märken.
SKÖLJ ALLTID noggrant med rent vatten efter all fläckborttagning.
Var medveten om att vissa typer av gummihjul, möbeltassar, tryck på plastpåsar mm kan orsaka
fläckar. Denna typ av fläck kan gå ner i beläggningen och skapa varaktiga märken, som inte kan tas
bort.
Växla till material som inte ger fläckar, till exempel hjul av nylon och tassar av vinyl.
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