POLISH GUIDE

Gi’dit gulv...
det glatte lag

- og en længere levetid
- og en længere levetid

VÆLG DEN RIGTIGE LØSNING UD FRA DIT BEHOV

SLIDSTÆRK
POLISH MATT
ELLER
BLANK
Beskyttelse
og renovering

GULVTYPE: PVC / LINOLEUM / GUMMI
Midler

Dosering

Rekvisit

1

Stripping - at fjerne polish LINAX Complete

250 ml/l (25%)

Grøn / Sort
rondel

2

Polish

4-5 l til 200 kvm

Pelsfiber
eller moppe

3

Top-Stripping- renovering TANEX Allround

20 ml/l (2%)

Grøn rondel

LONGLIFE Complete
eller LONGLIFE Matt

Anbefalet antal lag: PVC 2 LINOLEUM 3 GUMMI 2

Daglig
rengøring
og pleje

Dine fordele
med Longlife
Complete og
Longlife Matt

!

Vedligeholdelsesrengøring: TANET SR 15

2,5 ml/l

Moppe/
Gulvvasker

Plejende rengøring

TAWIP Original med
voks
TAWIP Vioclean

2,5 ml/l

Moppe/
Gulvvasker

Intensiv rengøring

TANEX Allround
skader ikke
linoleumsgulve

2 ml/l

Moppe/
Gulvvasker

kan lægges på fugtige gulve og er dermed tidsbesparende
størkner og tørrer væsentligt hurtigere
har en længere levetid – 2 år eller mere ved korrekt vedligeholdelse
er den eneste polish som også kan anvendes på gummigulve
Din fordel med LINAX Complete: ingen behov for neutralisering m. rent vand
før der lægges polish på

INFO:
Et linoleumsgulv, der er behandlet, har en
holdbarhed på ca. 20 år.

Hvis det derimod ikke er behandlet, vil det reelt kun
have en holdbarhed på omkring 7 år.

1 AT FJERNE POLISH - STRIPPING

Figur 1: At fjerne polish

Det korrekte middel fordeles enten med moppe eller i
store cirkler med en skuremaskine påført en SIKA
børste vnr 166647. Det er vigtigt at lade det virke i
10 min. Gulvet må på intet tidspunkt tørre ud, men
skal holdes fugtig i hele processen. Der skal bruges
ca. 1-1,5 L brugsopløsning per kvm.
Efter de 10 min. skal der køres med en skuremaskine
med sort pad (vnr. 1010001343) ved PVC, grøn pad
(vnr.1000010850) ved linoleum og gummi. Dette gøres i små
cirkler, både på tværs og på langs.
Gulvet holdes i hele processen fugtigt.
Når hele gulvet er behandlet, suges det overskydende vand
op med en vandsuger.
Rengøring med rigeligt vand kan være en fordel, hvis man
oplever store mængder af sæberester.
Husk at være opmærksom på, at brugsopløsningen ikke
trænger ind under gulvet eller ned ved radiatorrør o.lign.

2 AT LÆGGE POLISH
Når du har valgt den ønskede polish, og gulvet er klar til
påføring, skal du anvende en passende moppe eller en
pelsfiber, som er fugtet med rent vand.
Polishen fordeles på gulvet. Det er vigtigt ikke at påføre
for meget polish ad gangen, da dette vil efterlade spor
fra moppen.
Gulvet skal være helt rent og fri for rester af rengørings
midler, ellers kan polishen ikke hæfte på gulvet.
Fordel polishen med moppen først på tværs og derefter på langs, således at hele overfladen får et jævnt
lag. Ved at arbejde sig væk fra lyset (vinduet), kan man
bedre se om hele overfladen er plejet ind.

3 TOPSTRIPPING / RENOVERING
Når gulvet begynder at få gangbaner, bliver ridset
eller ser slidt ud, kan man med fordel foretage en
topstripping.
TANEX allround fordeles med moppen og skures i små
cirkler på gulvet. Når hele gulvet har været behandlet,
suges det overskydende vand op med en vandsuger.
Gulvet skal herefter rengøres med rigeligt rent vand,
enten med moppe eller gulvvasker.
Når overfladen er helt tør, kan den behandles
med en skuremaskine og en blå pad (vnr.163442).
Gulvet er herefter klar til at få nyt toplag polish.

Figur 2: At lægge polish

MIDLER OG REKVISITTER
Varenumre

Størrelser

LONGLIFE Complete, gulvpolish med glans
Højtydende gulvpolish, hvor høje krav til holdbarhed og
slidstyrke er påkrævet.

160867

5l

LONGLIFE Matt, gulvpolish med mat glans
Polish med mat glans, hvor høje krav til holdbarhed og
slidstyrke er påkrævet.

1000004599

5l

160927
160928

1l
5l

160840

5l

168561
168566

1l
5l

160690

1l

TAWIP Original, vaskeplejemiddel med voks
Middel til alle vandtætte gulve. Tawip opbygger en silkeagtig
og skinnende effekt.

160911

1l

TAWIP Vioclean, gulvrengøring
Højeffektiv vaskepleje uden voks. Giver silkemat skridsikker
plejefilm, som fornyes ved hver vask. Tørrer hurtigt.
Suveræn resultat selv ved lav dosering. Kan anvendes til
både manuel og maskinel rengøring.

168563
6332

1l
5l

160691

1l

167936

1 stk.

166646
166645
166647

1 stk.
1 stk.
1 stk.

TANEX Allround, universalrengøring
Fugtende, lavalkalisk 4-i-1 kraftigt rengøringsmiddel til brug
på alle vandfaste overflader og elastiske gulvbelægninger,
naturlige og kunstige stengulve, betongulve og gulve
beskyttet med bonevoks. Må ikke anvendes på uforseglet
træ og akrylglas.
LINAX Complete, polishfjerner og grundrens
Til anvendelse på alle vandfast gulvbelægning.
Særlig velegnet til dybderensning af elastiske gulvbelægninger som PVC, linoleum, gummi og andre særlige
plastiske materialer.
TANET SR 15, universalrengøring
Effektiv middel baseret på alkohol, tørrer plet og stribefrit op.
Lavtskummende, hvilket gør det velegnet til brug i gulvvaskemaskine. Kan anvendes til både manuel og maskinel
rengøring.

Skuremaskine, Nilfisk FM400 L.
Beregnet til middel krævende brug. Vask, sprayrengøring og
stripping af hårde gulve udføres hurtigt og effektivt.
Rondelholder
Rentvandstank til skuremaskine
Sika børste til kraftig rengøring
Gulvrondeller
17 tommer
Rød
Grøn
Diamant
Hvid
Blå
Sort

(u.farve og parfume)

(u.farve og parfume)

1000010547
1000010850
1000011221
1010001341
1010001342
1010001343

Nilfisk VL200 våd-/tørsuger
En kompakt og brugervenlig våd-/tørsuger. 10 m elkabel, 1200 watt
og 20 l beholdervolumen.

168186

Vidunder Vokser
40 cm pelsfiber. Komplet med holder og 140 cm skaft.
Et nemt og effektivt værktøj til påføring af polish.

166465
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