RENGØRINGSVEJLEDNING

NEMT AT
RENGØRE
RENGØRINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING TIL
BOLONS GULVBELÆGNING

DEN RETTE GULVBELÆGNING TIL
DET RETTE STED

GENERELLE RÅD
•

Sørg for, at alle bord- og stoleben er udstyret med

Bolons gulvbelægning kan bruges de fleste

møbelsko, ikke har skarpe kanter og er fremstillet

steder i indretningen, da den både er holdbar

af rustfrit stål, polyethylen eller lignende. Undgå

og let at rengøre. Med et effektivt system

unødvendig slitage og misfarvning ved at anvende

i entréen/indgangen spares gulvet dog for

stolehjul i hård polyamid.

85 % af al snavs, der trækkes med ind udefra.
Desuden bør du vælge gulvbelægningens farve

•

Visser typer gummi såsom den type, der anvendes

med omhu. Start med at overveje funktionen

til gummihjul på vogne, dørmåtter mv., kan

og de samlede omgivelser det sted, hvor du

forårsage misfarvning, hvor farven trænger ned i

planlægger at anvende Bolons gulvbelægning.

gulvbelægningen. Denne type misfarvning kan ikke

Hvis du har brug for hjælp, vil vi meget gerne

fjernes.

vejlede dig.
REGELMÆSSIG RENGØRING
Korrekt udført vedligeholdelse forlænger
gulvbelægningens brugstid. Faktorer
som farve, design eller det sted, hvor

•

med våde metoder.
•

udføres med passende rullebørste eller en
rengøringsmaskine, der anvender orbital
teknologi. Til daglig rengøring anbefaler vi

Der må ikke anvendes acetone eller polermiddel på
Bolons gulvbelægninger.

gulvbelægningen skal være, påvirker behovet
for rengøring. Mekanisk rengøring kan

Bolons gulvbelægninger er vandafvisende og rengøres

•

Med Bolons gulvbelægning kan det meste af
rengøringen foretages med en støvsuger, en
skurebørste, vand og en minimal mængde pletfjerner.

støvsugning.
DYBDERENSNING (ZEROING)
En dårligt vedligeholdt gulvbelægning eller en

Støvsuger

Pletfjerner

Vand

Skurebørste

gulvbelægning, som er blevet meget beskidt
af andre årsager, kan i de fleste tilfælde
tilbageføres til næsten ny tilstand.
Se Dybderensning.
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MEKANISK RENGØRING
RULLEBØRSTEMETODEN

DYBDERENSNING (ZEROING)

1.

Start med at støvsuge gulvet.

1.

Start med at støvsuge gulvet.

2.

Brug en skrubbe- og tørremaskine med bløde børste-

2.

Fjern eventuelle genstridige pletter. Se Pletfjerning.

3.

Brug en skrubbe- og tørremaskine med bløde børste-

ruller, lunkent vand eller ultrarent vand, hvis det er
muligt. Brug om nødvendigt en minimal mængde af et
universalrengøringsmiddel med en pH-værdi på 7-8,

ruller, varmt vand og et stærkt, basisk universalren-

så gulvbelægningen ikke skal skylles bagefter. Pletter

gøringsmiddel med en pH-værdi på 9-11. Start med at

skal forbehandles ved at sprøjte rengøringsmiddel på

gøre gulvbelægningen fugtig ved at bruge maskinen

pletten, før maskinen anvendes. Rens gulvbelægningen

med børsterne og en opløsning af vand og stærkt

i længderetningen, hvis det er muligt.

rengøringsmiddel. Brug ikke sugefunktionen.
Rens gulvbelægningen i længderetningen, hvis det er
muligt.
4.

Lad opløsningen virke i 5-10 minutter, uden at gulvbelægningen tørrer.

5.

Skyl derefter to gange med rent vand ved at bruge
skrubbe- og tørremaskinen – eller indtil der ikke
længere dannes sæbeskum.
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MEKANISK RENGØRING
ORBOTMETODEN

DYBDERENSNING (ZEROING)

1.

Start med at støvsuge gulvet.

1.

Start med at støvsuge gulvet.

2.

Brug en Orbot-maskine med bløde “SuperZorb”-pads

2.

Fjern eventuelle genstridige pletter. Se PLETFJERNING.

3.

Brug en Orbot-maskine med en AgiClean-pad,

og lunkent vand eller ultrarent vand, hvis det er muligt.
Sprøjt efter behov en minimal dosis af et
universalrengøringsmiddel med en pH-værdi på 7-8

en blød, latex-imprægneret pad og lunkent vand.

direkte på gulvet på de mere snavsede områder.

Om nødvendigt kan der sprøjtes et stærkt, basisk

VIGTIGT! Brug aldrig en godt slidt eller knækket

universalrengøringsmiddel med en pH-værdi på 9-11

“SuperZorb”-pad.

på de mere genstridige områder. Start med at køre
maskinen langsomt frem og tilbage, mens du “spray-

3.

Inden maskinen startes, skal du sørge for, at

damper” gulvbelægningen. Arbejd med ensartede

SuperZorb-pad'ene er fugtige. Tørre SuperZorb-pads

overlapninger, og “massér” snavset løst ved hjælp af

kan potentielt beskadige gulvbelægningen.

AgiClean-pad'en. Jo vanskeligere snavs, desto mere
behandling.

4.

Fjern vægtene fra maskinen for at gøre det nemmere

Bagefter suges snavset op med SuperZorb-pads. For

at håndtere den.

at skylle efterfølgende skal du sprøjte rent vand på og
tørre det op med tørre frotté-pads. På store områder

5.

Kør maskinen langsomt frem og tilbage med

kan den efterfølgende skylning foretages med en

jævn overlapning, mens du “spray-damper”

skrubbe- og tørremaskine.

gulvbelægningen. Snavset absorberes af pad'en.
Udskift SuperZorb-pad'en, når den bliver for snavset

4.

eller våd.

Det er vigtigt, at gulvbelægningen ikke får lov at tørre,
så snavset sætter sig fast. Derfor skal du arbejde på et
mindre område på ca. 25 m2.

6.

Lad ikke snavsede SuperZorb-pads tørre af sig selv,
inden de vaskes. SuperZorb-pad'ene skal helst
tørretumbles.

5.

Hvis gulvbelægningen er ekstremt snavset, f.eks. hvis
skidtet er nedtrampet, kan nylonbørsten anvendes til
at løsne snavset. Derefter suges snavset op i henhold til
ovennævnte beskrivelse.
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MANUEL RENGØRING
Manuel rengøring kan udføres på små områder og steder,
der ikke kan nås med en rengøringsmaskine.
REGELMÆSSIG RENGØRING
1.

Start med at støvsuge gulvet.

2.

Brug efter behov en skurebørste, varmt vand og et
universalrengøringsmiddel med en pH-værdi på 7-8.

3.

Sug vandet op med en blød klud/mikrofiberklud.

DYBDERENSNING (ZEROING)
1.

Start med at støvsuge gulvet.

2.

Fjern eventuelle genstridige pletter. Se Pletfjerning.

3.

Brug en skurebørste, varmt vand og et basisk universalrengøringsmiddel med en pH-værdi på 9-11.

4.

Skrub gulvbelægningen, og lad opløsningen virke i
5-10 minutter. Skrub den igen, og sug vandet op med
en blød mikrofiberklud eller med en vådstøvsuger. Skyl
med rent vand, og tør gulvet, indtil alt rengøringsmiddel er
fjernet.

PLETFJERNING
•

Det er bedst, hvis pletten behandles med det samme.
Varmt eller meget varmt vand er normalt tilstrækkeligt.

•

Kontrollér, om pletfjerneren må anvendes på gulvbelægninger af vinyl.

•

Brug en skurebørste, og skyl med vand.

PLET

RENSES MED

Chokolade, fedt, ost

Smeltes med varmt vand (70-100° C) Opsuges med en mikrofiberklud

Juice, kaffe, øl, vin

Varmt vand. Brug om nødvendigt et universalrengøringsmiddel

Asfalt, olie, skocreme, kridt, blæk

Kemisk ren benzin

Blod

Koldt vand – ammoniak om nødvendigt

Rust

Svagt surt (pH 3-4) rengøringsmiddel

Vandbaseret lim

Varmt vand

Opløsningsmiddelbaseret lim

Kemisk ren benzin

Mærker fra sko

Gnides med en tør klud

Tyggegummi

“I-gum”-maskine. Varmt vand (70-100° C), damp eller frysespray

Fordybninger fra møbler

Varmt vand (70-100° C)

Stearin

Smeltes med varmt vand (70-100° C) Opsuges med en mikrofiberklud
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