Rengøring og vedligeholdelse af
Grabo sportsgulve
Holdbarhed og gulvbelægningens udseende er afhængig af regelmæssig korrekt rengøring og pleje.
Rengøringsfrekvensen er afhængig af belastningen.
For at fastholde udseendet af Grabo sportsgulv anbefales en daglig rengøring og periodisk
grundrensning.
Ud over rengøringsmidler anbefalet i denne guide, kan tilsvarende midler bruges. Brug ikke
rengøringsmidler der ridser overfladen! Det anbefales altid at følge producenten af rengøringsmidlernes
vejledninger.

Forebyggende indsats
Hovedparten af af snavs kan undgåes ved at etablere en måtteløsning ved indgangen, som bør rengøres
med passende mellemrum. Vær opmærksom på, at glidesøm og hjul kan skade belægningen.

Grund rengøring



Fjern smuds og skidt fra overfladen med en kost eller en støvsuger.
Fjern fastsiddende hårdnakket snavs.

Midler:
 high-alkaline gulv-rengøringsmiddel.
 Gulvvaskemaskine med rød pad
 Vandsugende maskine eller gummisvaber.
high-performance grundrens anvendes til særlig fjernelse af hårdnakket og fastklæbende skidt. Disse
rengøringsmidter indeholder vandopløselige opløsningsmidler, tensider og måske disinfektionsmidler.

Fremgangsmåde:
Rengørinsmidlet påføres overfladen ca. 5-10 m2 ad gangen, efter en indvirkningstid på 10-15 min,
vaskes gulvet mekaninsk med en rød pad, hereafter fjernes rengørinsmidlet, og belægningen vaskes
med rigeligt vand. Afslutningsvs neutraliseres gulvet ved at fjerne skyllevandet.
Frekvensen for grundrensning tilpasses gulvets anvendelse, dog højest en gang eller to om året.

Dalig rengøring
 Fjern smuds og skidt fra overfladen med en kost eller en støvsuger.
 Almindelig vådvask med en al. neutral gulvsæbe.
Det anbefales at bruge en gulvvaskemaskine til sportsgulve.
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Manuel rengøring:
Daglig rengøring med moppe kan gøres, med en a mop holder and cleaning agent are anionisk eller
non-ionic, tenside-baseret, alkohol rengøringsmiddel recommended which excellently keeps the
original shine of the surfaces and dries quickly with no stripes and blushing.
Cleaning should be performed with the two-bucket method.

Mekanisk rengøring:
Daglig rengøring af Grabo gulv kan foretages med en gulv vaskemaskine, anvend de til vaskemaskinen
anbefalede vaskemidler. Rengøringsmidlet anbefakes som indeholdende non-ionisk eller katoniske
tensider for at fastholde belægningens skridsikkerhed

Anbefalede rengøringsmidler:
Producent/mærke

Werner&Mertz GmbH / TANA

Dr. Schutz

Grundrens

Quick-Stripper,
pH 13-14, dilution: 5-10 %

Clean and Strip
pH 14, dilution: 10%

Daglig rengøring manuel

SR 13
pH 9, dilution: 0,5 %

Active Cleaner R280
pH 8,5, dilution: 0,3-0,5%

Daglig rengøring maskine

Innomat
pH 10, dilution:0,3-0,5%

Floor Cleaner R 1000
pH 9,5, dilution: 0,3-0,5%

Pletfjerner

Elatex Stain removal

Plet rens:
Plettype
Chokjolade, frdt, frugt juice, is, kaffe, sodavand,
te, vin, æg, øl.
Asfalt, gummi, olie, skosværte, sod, farvekridt,
tusch-pen.
Stearin og tyggegummi
Blod
Rust, lime
Lim
Voks

Rengøringsmiddel
Sulfo opløsning
Rense nafta eller methylen alkoholl. Brug hvide
nylon klude eller børste.
Køle spray eller isterning I plaspose, herefter
fjernes smuds mekanisk
Kold vand med drabber af ammonia.
Mild syreholdig sæbe (pH 3-4)
Lim rensemiddel, kraftig nafta, aflsuttes med vask
I ren vand
Elatex pletfjerner

Afslut altid med afvaskning med rent vand.
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