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Hvorfor skal du vedlikeholde gulvet?
For å få en renere og mer holdbar gulvflate, er det nødvendig
med regelmessig vedlikehold. Det er ikke bare valget av
gulvmaterialer som bidrar til et godt gulv, men også omsorg
for gulvet!
Riktig valg av metode og kjemikalier forbedrer kvaliteten og levetiden til gulvet betraktelig. Miljøpåvirkningen reduseres også som følge av riktig vedlikehold. Selv om du tar vare
på gulvet ditt så vil de likevel ha behov for en profesjonell gjennomgang, og muligens
også en revisjon av tidligere anbefalinger til en tilpasset vedlikeholdsplan, noe som vil
lønne seg både på kort og lang sikt.
Linotol har testet og utviklet et vedlikeholdsprogram for å få den beste overflaten og lengst
holdbarheten. Metoden kan også brukes ved renovering og oppgradering av eldre gulv.
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Vedlikehold - Første behandling av nystøpte gulv
På et nystøpt betonggulv forekommer kalkutfellinger i større
eller mindre grad, samtidig som overflaten er mer absorberende,
noe som gjør at det absorberer vannbåren skitt.
I løpet av de første månedene skal gulvet derfor behandles med en Solid Ground
Betongsåpe (eller tilsvarende) som rengjøringsmiddel. Såpen har en kjemisk forbindelse av fettsyreoljer og alkaliske stoffer som impregnerer overflaten og gir
gulvet økt glans og lettere å rengjøre.
I de første månedene bør kombiskuremaskinen være utstyrt med en grov pad, av
typen svart skurenylon, for å polere bort eventuelle utfellinger. Deretter byttes til
rød pad som brukes til vedlikehold. Alternativt kan diamantimpregnert skurenylon
brukes, for eksempel Linotol ShinePro eller HTCs Twisterpads. Bland betongsåpe i
forholdet 1: 100 med vann. Ved kraftige utfellinger kan doseringen økes.
Alternativer: Det kan med fordel gjennomføres en intensiv behandling med overflatepolering og impregnering før gulvet tas i bruke, før man så går rett over til vanlig
rengjøringsprosedyre.
Be om et tilbud fra Linotol.

Daglig rengjøring
Kost bort løs skitt fra overflaten. Bland betongsåpe og vann i henhold til anvisningene på
kannen, 0,5-1 dl per 10 liter vann i kombiskuremaskinen. Det kan med fordel benyttes
diamantimpregnert skurepad, Linotol ShinePro 1800 eller buff, eller HTC Twister Gul
eller Grønn.
MERK: Maskinskuring med en kombiskuremaskin utstyrt med børsteruller kan skade
overflaten.
På mindre overflater som rengjøres manuelt eller der en kombiskuremaskin ikke er tilgjengelig, feiemoppes gulvet med tilsvarende dosering.

Intervall
Tilskitningsgraden avgjør behovet for rengjøring av de respektive gulvene.
Anbefalte rengjøringsintervaller er som følger:
Kraftig tilskitning: Rengjøring 2 ganger / uke
Moderat tilskitning: Rengjøring 1 gang / uke
Lett tilskitning: Rengjøring 1 gang / 14 dager
Betonggulv i fryserom skal kun feies når temperaturen er under 0 grader Celsius.

Forbruk
Materialforbruk/m2

Betongsåpe:

Vann:

1.) Daglig rengjøring
i kombiskuremaskin:

0,5-1 dl

10 liter

Skurepad:
Grønn

Forbruk ca. 0,010 liter per m2.
For mer informasjon, kontakt oss.
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