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Allmänna rengörings- och skötselanvisningar
PURLINE eco har i fabriken försetts med ett tåligt PUR-ytskikt. PUR-ytskiktet leder till lågt
underhåll och minskar underhållskostnaderna avsevärt. Ytan kräver varken initialt underhåll
och ingen beläggning med polymerdispersioner eller användning av skötselmedel!
Förebyggande åtgärder
Tillräckligt dimensionerade textila smutsskydd på minst 4 till 6 löpande meter kan reducera mängden
smuts som bärs in i byggnaden upp till 80 % och på så sätt avsevärt påverka golvbeläggningens hållbarhet och rengöringskostnader.
Rengöring efter avslutat arbete
Efter att allt löst smuts har avlägsnats från golvbeläggningen tas smuts som sitter fast bort för hand
eller med en maskin. För mekanisk borttagning av smuts kan röda pads (3M pad) eller borstar användas. Torka av ytan kan vatten med tillsats av lämplig PU-rengörare. Efteråt måste golvbeläggningen
torkas av med rent vatten.
Initial behandling med polish eller vax är inte nödvändigt efter läggning.
Underhållsrengöring
PURLINE eco rengörs dagligen eller med längre intervaller, allt efter behov. Löst smuts kan sopas bort,
sugas upp eller torkas av med en fuktig trasa. För fukttorkning lämpar sig golvmoppar eller impregnerade fleecetrasor.
Om det finns mycket smuts som sitter fast på golvbeläggningen tillsätts ett PU-rengöringsmedel och
golvbeläggningen torkas rent i två steg. Alternativt kan även lämpliga kombiskurmaskiner med röd
rengöringspad eller mellanhård skurborste användas. För att desinfektera delar av eller hela ytor kan
lämpliga desinfektionsmedel användas. Samråd med den person som är ansvarig för byggnadens
hygien avseende vilka produkter som ska användas och tillvägagångssätt. PURLINE eco är mycket tålig
mot transparenta huddesinfektionsmedel.
Grundläggande rengöring
Bortfaller.
Fläckborttagning
Alla ämnen som bildar fläckar och som är aggressiva måste genast avlägsnas från PURLINE eco. När
fläckar behandlas med rengöringsmedel eller fläckborttagningsmedel måste först en materialtålighetskontroll genomföras. All information och föreskrifterna från rengöringsmedelstillverkaren måste följas.
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Allmän information:
•

Efter läggningen måste golvytor som ofta beträds under byggfasen skyddas mot skada
med lämpliga skydd.

•

Undvik varaktig fuktbildning under möbler.

•

Stol, bord och möbelfötter måste skyddas med lämpliga möbeltassar eller underlag.
De kan t.ex. erhållas från Wagner System GmbH, www.wagner-system.de eller
magiGLIDE www.magiglide.de. I utbildningsinrättningar rekommenderar vi skonsamma möbel-		
tassar från VSMöbelwerke www.vs-moebel.de. I förebyggande syfte ska så ljusa, migrationsfria 		
möbeltassar som möjligt användas.

•

Använd enbart lämpliga stol- och möbelhjul enligt DIN EN 12529 (typ ”W”-mjuk). Stolhjul
liksom stol- och möbeltassar måste underhållas regelbundet. Ytorna som möbeltassar vilar
mot måste vara plana och ha avrundade kanter.

•

Hög punktuell belastning på en liten yta kan leda till att det bildas märken eller skador på
golvbeläggningen, som inte går att få bort. Använd vid behov ett lämpligt underlag för att
fördela belastningen.

•

Golvbeläggningens antihalkhämmande funktion och säkerhet att beträda påverkas avsevärt av
mängden smuts som kommer in, hur ofta golvbeläggningen rengörs och vilka rengörings-/
skötselprodukter som används.

•

Använd endast rengörings-/skötselprodukter som hör ihop och som kommer från samma
tillverkare. Skurpulver, sanitärrengöringsmedel, syror eller starka lösningsmedel kan skada
golvbeläggningens yta.

•

Pigmenterade sår- och huddesinfektionsmedel kan orsaka irreversibla missfärgningar.

Avfallshantering:
Privat avfallshantering: Som laminerade möbler.
Möjligt med normala hushållssopor/återvinningsstation.
Industriell avfallshantering: Avfallskod AVV 170203.

Denna information gör inget anspråk på att vara fullständig.
Produktrekommendationer för rengöringsmedelstillverkaren erhålles på begäran.

