SKÖTSELRÅD ERADUR PU
ERADUR® beläggningar av polyuretan är gjorda för hårt slitage och tung belastning i krävande miljöer. För att prestera väl
under lång tid måste golvet emellertid underhållas. Kemikalier och smuts skall omhändertas omgående vid spill.
Även om golvet tål de vanligaste förekommande kemikalierna finns alltid risk för missfärgning och skönhetsfläckar.
Skadas golvet av slag och stötar (skadan sker normalt i betongens ytskikt) är det viktigt att golvet åtgärdas snabbt för att
minska skadans omfattning. Detta är speciellt viktigt när trafiken är tung, eller miljön är våt, t ex i livsmedelsindustri.

ALLMÄNT
För kontinuerligt underhåll skall alkaliska eller svagt sura
rengöringsmedel användas.
Blanda alltid rengöringsmedlet med vatten enligt
fabrikantens anvisningar. Lämplig temperatur vid
rengöring är ca 20-60 °C.
ERADUR® golvbeläggningar kan rengöras med
högtrycksaggregat och skurmaskiner, var noga med
eftersköljning av golvet. Golven är nötningståliga men
mattas av att brukas. Givetvis kan golven behandlas med
polish.
Golv med halkskyddande ytstruktur kräver regelbunden
rengöring för att halkskyddet skall vara fungerande.
Skurmaskin rekommenderas för golv med halkskyddande
struktur.
NORMAL RENGÖRING AV GOLVET
Dammsug eller sopa upp löst skräp och damm.
Blanda rengöringsmedlet enligt fabrikantens anvisningar.
Låt tvättlösningen verka på golvet några minuter. På svårt
smutsade partier kan en något mer koncentrerad
tvättlösning användas.
Använd borste eller mopp, med fördel kan skurmaskin
användas. Var noga med att skölja golvet och samla upp
smutsvattnet. Låt inte smutsvatten torka in på golvet.
SVÅRT SMUTSADE GOLV
Använd starkare lösningar av alkaliska rengöringsmedel än
vid normal rengöring. Välj preparat efter föroreningstyp
och låt dem verka på golvet i 5-30 min (låt ej torka in).
Animaliskt eller vegetabiliskt fett avlägsnas med
emulgerande, fettlösande och starkt alkaliska medel.
Bearbeta golvytan mekaniskt med skurmaskin eller helst
högtrycksutrustning. Smutsvattnet skall samlas upp och
därefter sköljs golvet av med vatten. Behandlingen kan
behöva upprepas ett flertal gånger till önskat resultat
uppnåtts.

SPILL
Vätskor, olja o dyl. tas upp med absorberande spån etc.
Tänk på att en fet och hal film kan bli kvar på golvet
och orsaka halkrisk.
FLÄCKAR OCH MÄRKEN
Fläckar kan tas bort med emulgerande oljelösande
rengöringsmedel innehållande milda lösningsmedel,
som t ex lacknafta. Även bensin och xylen kan
användas, men med varsamhet.
ÖVRIGT
Prova rengöringsmedlet på en mindre yta om du är
osäker på effekten. Beläggningen kan i värsta fall bli
matt eller missfärgad.
Om starka lösningsmedel (t ex aceton, etylacetat) tillåts
verka på golvet finns risk för svällning i ytan. Golvet
återhämtar sig så småningom och dess funktion finns
kvar. Dock finns stor risk för att golvet missfärgas och
att ytan blir matt.
Kalkavlagringar uppkommer med tiden vid hårt vatten
och tas bort genom att använda ett surt (lågt pH)
rengöringsmedel vid behov. Daglig rengöring görs med
alkaliska medel.
Vid frågor kontakta er Golventreprenör eller Eradur
AB.

