DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF FORBO LINOLEUM

Daglig rengøring i offentlige rum og erhverv
Marmoleum, Artoleum og Marmoleum colourful greys og ohmex er fra fabrikkens side påført Topshield-ﬁnish; en silkemat overﬂadebehandling – der, hvis man følger denne instruktion, vil blive bevaret i lang tid.
Topshield-ﬁnishen er en integreret del af linoleumsgulvet, og det er således ikke nødvendigt, og ej heller
meningen, at den skal fjernes. Topshield-ﬁnishen beskytter gulvet i byggeperioden og den letter den fremtidige rengøring af gulvet.
Følgende metoder anbefales til vedligeholdelelse:
Spraymetode
til maskinel gulvpleje

Monelmetode
til manuel gulvpleje

Monelmetode
til maskinel gulvpleje

Hvis det ønskes, kan der påføres ny overﬂade, men det skal kun gøres af visuelle/æstetiske hensyn.

Spraymetode til maskinel gulvpleje*
Bemærk at efter en byggeperiode er der behov for separat ”Byggerengøring”.
Daglig/regelmæssig : Tør / fugtig rengøring
Fjern alt løst snavs / støv / affald ved tør / fugtig mopning eller støvsugning med børstehoved.
Periodisk
Fordel en opløsning af Spray ved hjælp af langsomtroterende maskine 150 - 300 omdr./min. Polér indtil
snavset er væk. Husk at skifte rondel regelmæssigt. Polérrondel anvendes.
Grundrengøring efter behov
• Skrub eller maskinvask gulvet med skurepads/-nylon eller langsomroterende maskine og en blanding af
Forbo Cleaner tilsat lunkent vand i forholdet 0,5 dl Cleaner til 10 l vand evt. tilsat 0,5 dl eddike/eddikesyre
(32%)
• Fjern det beskidte vand med svaber eller vandstøvsuger. Skyl efter med rent vand og moppe og lad gulvet
tørre op
• Tørpolér gulvet, og påfør Forbo Spray ved anvendelse af langsomroterende maskine (150 – 300 omdr./
min.) med polérpad.
Ved spraymetoden opnås følgende fordele:
Undgå anvendelse af vand
• God vedligeholdelse af Topshield-ﬁnish
• Fastholder det nye gulvs udseende og egenskaber
• Punktvis reetablering på specielt udsatte områder er nemt at foretage.
Spraymetoden er mest velegnet til anvendelse på let besmudsede områder.
Ved anvendelse af spraymetode opnås en højere glans på overﬂaden.

* Spraymetode må ikke anvendes på ohmex af hensyn til ledeevne
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Monelmetode til manuel gulvpleje
Bemærk, at efter en byggeperiode, er der behov for separat ”Byggerengøring”.
Regelmæssig rengøring
• Anvend fortrinsvis tør rengøring som støvsugning med børstemundstykke eller moppe
• Fjern småpletter med en fugtig klud og Forbo Cleaner
• Alternativt kan Monel-impregnerede fugtige mopper anvendes
Periodisk rengøring
• Ud over den regelmæssige rengøring afvaskes gulvet periodisk med en blanding af Forbo Cleaner tilsat
koldt vand, gulvet skylles efter og vand bortsuges/-tørres
• På det rene gulv udlægges herefter Monel i blandingsforholdet 5 dl til 10 l vand. Efter vask skal gulvet
tørre op i fugtig stand, så Monelﬁlmen kan få lov til at sætte sig
Frekvenser
Frekvenser for tør/fugtig eller våd metode afhænger af besmudsningsgrad og besmudsningsart.
Grundrengøring
• Skrub eller maskinvask gulvet med skurepads/-nylon eller langsomroterende maskine og en blanding af
Forbo Cleaner tilsat lunkent vand i forholdet 0,5 dl Cleaner til 10 l vand evt. tilsat 0,5 dl eddike/eddikesyre
(32%)
• Fjern det beskidte vand med svaber eller vandstøvsuger
• Skyl efter med rent vand og moppe og lad gulvet tørre op
• Udlæg en blanding af Monel tilsat vand i forholdet 5 dl Monel til 10 l vand, og lad gulvet tørre. Hvis kraftigere beskyttelseslag ønskes kan dette gentages, når overﬂaden er tørret op
Efter behov
Ved utilfredsstillende resultat skal vurderes om det skyldes ophobning af plejeﬁlm eller begyndende nedslidning / beskadigelse af Topshield-ﬁnishen. Ved ophobning afvaskes med et universal rengøringsmiddel
(pH neutralt). Ved nedslidning / beskadigelse henvises til metode anvisning: ”Gulv med delvis slidt / skadet
Topshield-ﬁnish”.
Ved Monelmetoden til manuel gulvpleje opnås opnås følgende fordele:
• Fleksibel løsning til mindre områder
• Nemt at renovere
• nemt at dosere op og ned efter behov
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Monelmetode til maskinel gulvpleje
Bemærk, at efter en byggeperiode, er der behov for separat ”Byggerengøring”.
Regelmæssig rengøring
• Anvend fortrinsvis tør rengøring som støvsugning med børstemundstykke eller moppe
• Fjern småpletter med en fugtig klud og Forbo Cleaner
• Alternativt kan Monel-impregnerede fugtige mopper anvendes
Periodisk rengøring
• Ud over den regelmæssige rengøring afvaskes gulvet periodisk med en blanding af Forbo Cleaner tilsat
lunkent vand, gulvet skylles efter og vand bortsuges/-tørres
• På det rene gulv udlægges herefter Monel i blandingsforholdet 5 dl til 10 l vand. Efter vask skal gulvet
tørre op i fugtig stand, så Monelﬁlmen kan få lov til at sætte sig
Polering
Efter opbygning af plejeﬁlm foretages polering med hvid eller gul rondel. Dette kan foretages med langsomroterende maskine og op til high speed ( 1000-1500 omdrej.). Bemærk, at dette øger glansniveau. Afhængig
af produkt og dosering kan opbygning af plejeﬁlm ske over 1, 2 eller 3 gange.
Ved polering opnås følgende fordele
• Mere smudsafvisende gulv evt. nedsættelse af vaskefrekvens
• Mindre friktion ( lettere at arbejde på)
• Mere glansfuld
Grundrengøring
• Skrub eller maskinvask gulvet med skurepads/-nylon eller langsomroterende maskine og en blanding af
Forbo Cleaner tilsat lunkent vand i forholdet 0,5 dl Cleaner til 10 l vand evt. tilsat 0,5 dl eddike/eddikesyre
(32%)
• Fjern det beskidte vand med svaber eller vandstøvsuger
• Skyl efter med rent vand og moppe og lad gulvet tørre op
• Udlæg en blanding af Monel tilsat vand i forholdet 5 dl Monel til 10 l vand, og lad gulvet tørre. Hvis krafti
gere beskyttelseslag ønskes kan dette gentages, når overﬂaden er tørret op
Ved Monelmetoden til maskinel gulvpleje opnås følgende fordele:
• En slidstærk overﬂade
• Produktet ser ﬂot ud
• Maskiner belaster mandskabet mindre fysisk med færre arbejdsskader til følge
NB: Der må ikke anvendes mikroﬁbermopper på sæbebehandlede linoleumsgulve.
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