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LETT Å RENGJØRE
LETT Å BRUKE
RENGJØRINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING FOR BOLON-GULV

RIKTIG GULV TIL RIKTIG STED

GENERELLE RÅD

Bolon-gulv kan brukes de fleste steder

•

Sørg for at alle bord- og stolben har møbelknotter,

innvendig, siden de er både slitesterke

ingen skarpe kanter og at de er i rustfritt stål, polyeten

og enkle å rengjøre. Men med et effektivt

eller lignende. Unngå unødig slitasje og misfarging ved

inngangssystem sparer du gulvet for 85

å bruke stolhjul av hard polyamid.

prosent av alt smuss som blir dratt inn. I
tillegg bør du tenke deg om når du velger

•

Enkelte typer gummi som ligner på den som brukes

farge på gulvet. Begynn med å tenke

til vognhjul, dørmatter og så videre kan forårsake

gjennom funksjonen og omgivelsene til

misfarging i form av migrering. Denne typen misfarging

rommet der du skal legge gulv fra Bolon.

kan ikke fjernes.

Vi hjelper deg gjerne hvis du trenger det.
•
Riktig vedlikehold forlenger gulvets
levetid. Faktorer som farge, design eller

•

med egnet rullebørste eller med gulvrengjøringsmaskiner.
Til daglig rengjøring anbefaler vi støvsuging.
NULLSTILLING
Et dårlig vedlikeholdt gulv, eller et gulv som

Ikke bruk aceton eller poleringsmiddel på Bolons
gulvbelegg.

hvor gulvet legges påvirker rengjøringsbehovet. Mekanisk rengjøring kan utføres

Bolons gulvbelegg er vannbestandige og rengjøres ved
hjelp av våte metoder.

REGELMESSIG RENGJØRING

•

Med gulv fra Bolon utføres mesteparten av
rengjøringen med en støvsuger, skurekost, vann og en
liten mengde flekkfjerner.

Støvsuger

Fjekkfjerner

Vann

Skurekost

har blitt ekstremt skittent, kan i de fleste
tilfeller tilbakeføres til nesten ny stand, se
Nullstilling.
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MEKANISK RENGJØRING
RULLEBØRSTEMETODEN

NULLSTILLING

1.

Begynn med å støvsuge.

1.

Begynn med å støvsuge.

2.

Bruk en gulvvaskemaskin med myke børstevalser,

2.

Fjern eventuelle gjenstridige flekker, se Flekkfjerning.

3.

Bruk en gulvvaskemaskin med myke børstevalser,

lunkent vann eller ekstra rent vann, hvis det er mulig.
Ved behov kan du bruke en minimal dose universalrengjøringsmiddel med pH-verdi 7–8, slik at du slipper

varmt vann og et sterkt, alkalisk universalrengjørings-

å skylle gulvet etterpå. Flekker bør forbehandles ved

middel med pH-verdi 9-11. Start med å væte gulvet ved

å spraye rengjøringsmiddel på flekken før du bruker

å kjøre maskinen med børstene og en blanding av vann

maskinen. Rengjør gulvet i langsgående retning hvis

og kraftig rengjøringsmiddel. Ikke bruk sugefunksjonen.

det er mulig.

Rengjør gulvet i langsgående retning hvis det er mulig.
4.

La rengjøringsløsningen virke i 5-10 minutter uten å la
den tørke.

5.

Skyll deretter to ganger ved å kjøre gulvvaskemaskinen
med rent vann – eller til det ikke lenger dannes skum.
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MEKANISK RENGJØRING
ORBOT-METODEN

NULLSTILLING

1.

Begynn med å støvsuge.

1.

Begynn med å støvsuge.

2.

Bruk en Orbot-maskin med myke «SuperZorb»-

2.

Fjern eventuelle gjenstridige flekker, se

rondeller og lunkent vann, eller ekstra rent vann

FLEKKFJERNING

hvis det er mulig. Spray om nødvendig en liten dose
universalrengjøringsmiddel med pH-verdi 7–8 på

3.

Bruk en Orbot-maskin med AgiClean-rondell,

kraftig tilsmussede områder rett på gulvet. VIKTIG!

en myk, lateks-impregnert rondell, og varmt

Bruk aldri slitte eller ødelagte «SuperZorb»-rondeller.

vann. Om nødvendig kan et sterkt, alkalisk
universalrengjøringsmiddel med pH-verdi 9–11 sprayes

3.

Før du starter maskinen, må du kontrollere at

på vanskeligere områder. Begynn med å kjøre maskinen

«SuperZorb»-rondellene er fuktige. Tørre «SuperZorb»-

sakte bakover og fremover for å «sprayfukte» gulvet.

rondeller kan skade gulvet.

Arbeid med jevne overlappinger, og «masser» smusset
løs ved hjelp av AgiClean-rondellen. Jo hardere smuss,

4.

Fjern vektene fra maskinen for å gjøre den enklere å

desto mer behandling trenger gulvet.

håndtere.

Etterpå suger du opp smusset med “SuperZorb”rondeller. Etterfølgende skylling skjer ved å spraye med

5.

Kjør maskinen sakte bakover og fremover med jevn

rent vann og tørke med tørre frottérondeller. På større

overlapping for å «sprayfukte» gulvet. Smusset

områder kan den etterfølgende skyllingen skje med en

absorberes i rondellen. Bytt ut SuperZorb-rondellen

gulvvaskemaskin.

når den blir for skitten eller våt.
4.
6.

Det er viktig at gulvet ikke får tørke, slik at smusset

Ikke la skitne SuperZorb-rondeller tørke av seg selv før

tørker inn. Derfor bør man bare behandle mindre

vask. Rondellene skal helst tørkes i tørketrommel.

områder av gangen, cirka 25 m2.
5.

Ved ekstremt skitne gulv, for eksempel når det er
tråkket mye smuss på dem, kan nylonbørsten brukes
til å fjerne smusset. Deretter suges smusset opp som
beskrevet tidligere.
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MANUELL RENGJØRING
Manuell rengjøring kan utføres på mindre områder og på
steder der det ikke er mulig å komme til med en gulvrengjøringsmaskin.
REGELMESSIG RENGJØRING
1.

Begynn med å støvsuge.

2.

Bruk om nødvendig en skurebørste, varmt vann og et
universalrengjøringsmiddel med pH-verdi 7–8.

3.

Sug opp vannet med en myk klut / mikrofiberklut.

NULLSTILLING
1.

Begynn med å støvsuge.

2.

Fjern eventuelle gjenstridige flekker, se Flekkfjerning.

3.

Bruk en skurebørste, varmt vann og et alkalisk universalrengjøringsmiddel med pH-verdi 9-11.

4.

Vask gulvet og la rengjøringsmiddelet virke i 5-10
minutter. Skur igjen, og sug opp vannet med en myk
mikrofiberklut eller en våtsuger. Skyll med rent vann,
og tørk gulvet til alt rengjøringsmiddel er fjernet.

FLEKKFJERNING
•

Det er best å behandle flekken med én gang. Det er
vanligvis tilstrekkelig med lunkent eller varmt vann.

•

Kontroller at flekkfjerneren kan brukes på vinylgulvbelegg.

•

Bruk en skurebørste og skyll med vann.

FLEKK

RENGJØR MED

Sjokolade, fett, ost

Smelt med varmt vann (70–100 °C) Sug opp med en mikrofiberklut

Juice, kaffe, øl, vin

Varmt vann, eventuelt allrengjøringsmiddel ved behov

Asfalt, olje, skokrem, kritt, blekk

Kjemisk ren bensin

Blod

Kaldt vann – ammoniakk ved behov

Rust

Lett syrlig (pH 3-4) rengjøringsmiddel

Vannbasert lim

Varmt vann

Løsemiddelbasert lim

Kjemisk ren bensin

Merker fra sko

Gni med tørr klut

Tyggegummi

«I-gum»-maskin, hvis det er mulig. Varmt vann (70–100 °C), damp
eller frysespray

Fordypninger etter møbler

Varmt vann (70–100 °C)

Stearin

Smelt med varmt vann (70–100 °C) Sug opp med en mikrofiberklut
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