Vedligeholdelsesvejledning
til Weber Designgulv
overfladebehandlet med weberfloor Top matt

Generelt

Normal rengøring

weberfloor TOP er færdige og klar til at blive
brugt. Anvendes i tørt miljø til boliger,
kontorer, butikker, skoler og andre offentlige
rum, som hovedsageligt bliver udsat for
slitage fra gående trafik.
For gulvene kan modstå slid over tid, er det
vigtigt, at vedligeholdelse er planlagt og
udført allerede fra overtagelsen.

Støvsug eller opfej løst snavs så som, sand,
grus og støv.

Forebyggende vedligeholdelse
Allerede ved planlægningen af gulvet, er det
vigtigt, at vedligeholdelsen overvejes og
planlægges.
Ved at placere dørmåtter og indbyggede
snavs-opsamlingszoner holdes snavset
under kontrol. Dette gælder især for alle
stærkt trafikerede adgange og
overgangszoner såsom ved indgange og
fortove.
Hvor ofte og hvor intenst rengøringen skal
udføres, afhænger hovedsageligt af hvor
meget snavs, der findes.
Hvis den grove snavs kan opsamles allerede
ved indgangen, kan det ikke skade eller
forurene gulvene. Dette øger levetiden og
reducerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Vedligeholdelsesvejledning
Weber Designgulv med weberfloor TOP matt
sanvendes kun i tørre områder: Med tørre
områder menes områder, der ikke bliver
våde hver dag. Ledelsen beslutter niveauet
på rengøring og vedligeholdelse.
Til vedligeholdelse bør pH-neutrale
rengøringsmidler anvendes.

Anvend et standardrengøringsmiddel og
bland det i henhold til producentens
anvisninger. Rengøringsmidlet, der
anvendes, bør anvendes med forsigtighed
og undgå pytter. Brug børste, moppe,
skrubbe eller gulvvaskemaskine. Sørg for at
opsamle det beskidte vand. Tørt snavset og
indtørret vand giver indtryk af dårlig
rengøring.

Vedligeholdelse med polish
Vi anbefaler, at gulvene behandles med
hård matpolish 1-4 gange om året
afhængigt af intensiteten af gang trafikken.
Normalt tilføjes polish 1-2 gange om året,
men på steder hvor slitagen er intensiv,
f.eks. ved indgange, behandles med polish
op til 4 gange om året, være nødvendige.

Vigtigt
Alle objekter, der står på gulvet, og som kan
flyttes, såsom stole, borde, vaser etc. skal
beskyttes med møbelglidere under benene
for at forhindre ridser på gulvet.

