ErgoFloor®

Vedligeholdelsesvejledning
Everroll gummigulve
behandlet med LOBADUR WS 2K Ultra/Supra
Anbefalede vaske- og plejemidler
Procedure
Grundbehandling

Produkt
LOBA® FloorCare matt
LOBACARE® Sportsbodenpflege

Vedligeholdelse

LOBA® Cleaner
LOBACARE® Sportsbodenpflege

Fjernelse af polish og
vaskeplejefil

LOBA® FloorCare matt
LOBA® CareRemover
LOBACARE® SpecialRemover

Bemærkninger
Lagdannende mat polish
For sportsgulve i henhold til DIN
18032
Ordinær rengøring
For sportsgulve i henhold til DIN
18032
Veligeholdelse af polish
Polishfjerner med neutral pH-værdi
Polishfjerner for sportsgulve i henhold
til DIN 18032

Anbefalede rutiner m.v.
Grundrengøring
Grundbehandling

Vedligeholdelse

Andvend LOBA® Cleaner eller LOBA® CareRemover efter behov
Forbehandling
Kontroller at gulvet er rent og fri for olie, fedt og voks etc.
Fjern gamle lag af polish og vaskeplejemidler.
Vask gulvet med LOBA® Cleaner.
Polishpåføring generelt
Anvend LOBA® FloorCare matt polish.
Ryst beholderen grundigt brug og påfør 1 lag ved hjælp af LOBATOOL®
Wischweasel (specialmoppe).
Undgå dannelse af pytter og arbejd aldrig ind i en tørrende film.
Efter ca. 30 min. kan gulvet tages forsigtigt i anvendelse igen. Polishen er
gennemhærdet efter 24 timer.
Plejefilm på sportsgulve
Anvend LOBACARE® Sportsbodenpflege
Bland 1 liter med 5 liter vand og påfør det på gulvfladen ved hjælp af en bred
moppe.
Lad den påførte film tørre.
Ordinær rengøring generelt
Tilføj 50-100 ml LOBA® Cleaner til en spand med 10 l vand og vask gulvet.
Hyppighed efter behov.
Ordinær rengøring af sportsgulve
På sportsgulve skal anvendes LOBACARE® Sportsbodenpflege for opretholdelse af gulvets egenskaber i henhold til DIN18032.
Tilføj 1 liter LOBACARE® GymCare til en spand med 10 liter vand og vask
gulvet med en moppe.
Lad den påførte film tørre.
Vedligeholdelse af plejefilm
Vedligeholdelse af plejefilm er nødvendig når denne er nedslidt.
Gennemfør en grundrengøring af gulvet efterfulgt af en grundbehandling.
Undgå at opbygge mere end 3 lag plejemiddel på gulvfladen, da senere
polishfjernelse ellers kompliceres unødigt.
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ErgoFloor®
Vedligeholdelsesvejledning
Everroll gummigulve
behandlet med LOBADUR WS 2K Ultra/Supra
Fjernelse af pletter og
polish

Polishfjernelse er nødvendig når gulvfladen allerede har 3 lag plejemiddel/polish
og igen trænger til behandling.
Tilføj 1-2,5 l LOBA® CareRemover til en 10 l spand. Spred blandingen ud over
gulvfladen og lad den virke i et stykke tid. Skrub herefter gulvet med en vaskemaskine/polermaskine, anvend grøn skive. Mindre arealer kan alternativt skrubbes manuelt.
Det opløste skidt skal fjernes inden det tørrer igen.
Vask herefter gulvet gentagne gange med rent vand for at fjerne alle rester
rengøringsmidler.
Anvend LOBACARE® SpecialRemover til sportsgulve.

Bemærk

Manuel eller mekanisk fjenelse kan være nødvendig i tilfælde af kraftige pletter
som ikke kan fjernes på anden vis.
Foretag ikke polishfjernelse oftere end strengt nødvendigt.
Ved længerevarende kontakt med materialer (fx. plast eller gummi fødder på
møbler) indeholdende blødgøringsmidler er der risiko for at coatning og polish
misfarves permanent.

Denne vejledning skal kun ses som en anbefaling uden forpligtelse.
Grundet den store variation af praktiske forhold er denne information ikke bindende
og kan ikke medføre nogen erstatningspligt eller ansvarspådragelse for hverken producent eller forhandler af Loba-produkterne.
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