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Hvorfor skal betongulvet vedligeholdes?

For at opnå et renere og mere holdbart betongulv kræves 
regelmæssig vedligeholdelse. Det er ikke kun valget af gulv-
materialer, der bidrager til et godt gulv, men også gulvets pleje!

Med korrekt valg af metode og kemikalier forbedres gulvets kvalitet og levetid betydeligt. 
Miljøpåvirkningen reduceres også som følge af korrekt vedligeholdelse. Selvom man 
passer godt på sit gulv kan der være behov for en professionel gennemgang fra tid til 
anden og muligvis en revision af vedligeholdelsesplanen. Det vil betale sig hurtigt og 
langsigtet.

Linotol har testet og udviklet et vedligeholdelsesprogram for at opnå den bedste 
gulv-overflade og længste holdbarhed. Metoden kan også tilpasses til renovering  
og opgradering af ældre gulve.
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Vedligeholdelse - Første behandling af nyudstøbte gulve

På et nyudstøbt betongulv fremtræder kalkudfældninger i 
større eller mindre udstrækning. Samtidig er overfladen  
mere sugende, hvilket bevirker, at den lettere suger snavs til sig.

I løbet af de første måneder bør gulvet derfor behandles med en Solid Ground  
Betonsæbe (eller tilsvarende) som rengøringsmiddel. Sæben har en kemisk sammen- 
sætning af fedtsyreolier og alkaliske stoffer, som imprægnerer overfladen og giver 
betongulvet øget glans og forbedret rengøringsvenlighed.

I de første måneder skal Combi gulvvaskemaskinen være forsynet med en grov renserondel 
i farven sort for at bortpolere evt. udfældninger. Herefter skiftes til en rød renserondel, 
som anvendes til alm. vedligeholdelse. Alternativt kan diamantimprægneret skurenylon 
anvendes, som fx. Linotol ShinePro eller HTC’s Twister-rondeller. Bland betonsæbe i 
for-holdet 1: 100 med vand. Ved kraftig udfældning kan doseringen øges.

Alternativ: Der kan med fordel anvendes en intensivbehandling med polering og  
imprægnering af overfladen, inden gulvet tages i brug, for derefter at gå direkte til  
den daglige vedligehold.

Bed om et tilbud fra Linotol.

Daglig rengøring

Fej gulvet og fjern løstsiddende snavs. Bland betonsæbe og vand iht. vejledningen på 
dunken (0,5-1 dl sæbe pr. 10 liter vand) i Combi gulvvaskemaskinen. Anvend HTC  
Twister pads gul eller grøn.

OBS! Maskinvask med Combi gulvvaskemaskine udrustet med børstevalser kan skade 
gulvets overflade!

Interval
Det er graden af tilsmudsning, der bestemmer behovet for rengøring af gulvets overflade. 
De anbefalede intervaller for rengøring er følgende:

     Kraftig tilsmudsning: Rengøring 2 gange/ugen

     Middel tilsmudsning: Rengøring 1 gang/ugen

     Let tilsmudsning: Rengøring 1 gang/14. dag

Betongulve i fryserum bør kun fejes (ikke vaskes!) ved temperaturer under 0 °C

Materialer
Forbrug af materialer/m2 Betonsæbe:  Vand:  Renserondel:

1.) Daglig rengøring 0,5-1 dl 10 liter Grøn
      med gulvvaskemaskine:

Forbrug ca 0,010 liter pr. m2.

For mere information, kontakt os gerne.
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