NÅ ER GULVET DITT FORVANDLET TIL ET
BEDRE BESKYTTET OG RENERE GULV.

For å holde gulvene fine følg de ren og vedlikeholdsrutiner
som er anbefalt under.

VEDLIKEHOLD AV GULV BELAGT MED FAGKEMI PU-FINISHER
- GENERELLE TIPS For å hindre at skitten slipper inn, bør man bruke en egnet inngangsmatte innenfor og utenfor
døren. Sandpartikler og lignende kan skade gulvet. Bruk filtputer på møbelben for å hindre riper og
misfarging på gulvet. Flytt tunge møbler forsiktig for å hindre dype riper i gulvet.

- DAGLIG RENGJØRING Cleaner RES
KLARGJØRING
Fjern alle løse partikler som kan tenkes å ripe opp overflaten, ved bruk av tørrmopp eller støvsuging.

PÅFØRING
Fagkemi Cleaner RES Spray sprayes direkte på gulvet og spres med en mikrofibermopp.
Fagkemi Cleaner RES (hvis konsentrat) fortynnes i vann i forholdet 1:100; 10 ml/1 l vann
(maks 30 °C) for normal rengjøring, og 1:20; 50 ml/1 l vann (maks 30 °C) for tung rengjøring.
Fagkemi Cleaner RES kan også poleres på gulvet ved bruk av strømdrevet rengjøringsutstyr. Når
man bruker en poleringsmaskin, anbefales det å spraye et område på 3 m² og deretter polere dette
området med en hvit pute og maskinen stilt inn på 175 opm. For mer detaljerte instruksjoner, se
Teknisk datablad for Fagkemi Cleaner RES.

- VEDLIKEHOLD Refresher RES
For å holde det ferdige gulvet i perfekt stand og hindre slitasje, bør det vedlikeholdes med Refresher RES etter
hver femte gang Cleaner RES er brukt i områder med mye trafikk.

KLARGJØRING
Fjern alle løse partikler som kan tenkes å ripe opp overflaten, ved bruk av tørrmopp eller støvsuging. Gulv som
tidligere er behandlet med polish eller voks, må dyprengjøres med polishfjerner før bruk av Refresher RES.

PÅFØRING
Sprut Fagkemi Refresher RES på gulvet direkte fra flasken. Spre Refresher RES med en ren, fuktig mopp eller
en lofri klut. Ikke fortynn Refresher RES. La det tørke i ca. 1 time, og gulvet er klart for bruk. Refresher RES
brukes til regelmessig vedlikehold av ferdige gulv. Det løser seg opp ved hver ny påføring, og hindrer dermed
at det bygger seg opp et tykt lag med Refresher RES. Et gulv som er behandlet med Refresher RES, kan
rengjøres med en fuktig mopp uten at Refresher RES oppløses.
Hvis det ønskede utseendet på overflaten ikke lenger kan oppnås ved bruk av Refresher RES, kan gulvet
belegges med på nytt med Fagkemi Clean n’Coat RES-system som forklart nedenfor.

- RENOVERING Clean n’Coat RES
KRAV TIL RENOVERINGSSYSTEM
Gulvet skal ikke være behandlet med polish eller voks. Gulv som tidligere er behandlet med polish eller voks,
må dyprengjøres med polishfjerner før bruk av Clean n’Coat RES. Finishlaget skal ikke være slitt helt ned til
gulvmaterialet. Gulvet skal være avsluttet med en Fagkemi PU-finish eller andre systemer.

PÅFØRING, OPPSUMMERING
Spray Clean n’Coat RES direkte på gulvet. For å dyprengjøre gulvet poleres Clean n’Coat RES inn med en
rød eller grønn pute, og alle rester fjernes umiddelbart med en fuktig mopp. La gulvet tørke. Påfør Fagkemi
PU-finish direkte på gulvet i henhold til instruksjonene. Renovering av gulvet skal bare utføres av en fagperson
som har fått opplæring i å påføre Fagkemi PU-finisher. For mer detaljerte instruksjoner, se Teknisk datablad for
Clean n’Coat RES, UVElite og/eller Elevate RES.

- FLEKKFJERNING Fjern flekker umiddelbart, slik at de ikke går inn i finishen, og tørk om nødvendig av med rent vann.
Sjokolade, kaffe, fett, frukt, jus, brus, saft, te, vin – fjern med et nøytralt vaskemiddel fortynnet i lunkent vann.
Flekker av asfalt, gummi, fett, skokrem, olje, sjokolade, leppestift, tusj og fargeblyant kan fjernes forsiktig med
medisinsk sprit. Ikke bruk medisinsk sprit over hele gulvet, og fjern spriten umiddelbart for å unngå å skade
finishen. Tyggegummi, stearin – frys bort med isspray eller en pose med isbiter og skrap det forsiktig bort.
Blod – fjern med kaldt vann.

