Pleje og
vedligeholdelse

Sportsgulve
Omnisports
22. august 2012

Omnisport

Omnisport har en unik PUR-forstærket overflade (TopClean) som gør den daglige rengøring nemmere. For
at udnytte gulvets egenskaber maksimalt, bør våde
rengøringsmetoder undgås og erstattes med tørre eller fugtige metoder samt en høj maskinudnyttelse.
Dette sparer lokale omkostningerne og giver en bedre
rengøringskvalitet.

Beskyttelse

80 % af al snavs kommer ind via indgangspartiet. Et
3-trins måttesystem anbefales. Gulvet kan skades af sand
og grus og rengøringen bliver nemmere og mere omkostningseffektiv, hvis mængden af partikler mindskes.

Byggerengøring

• Fjern alle løse partikler. Støvsugning anbefales.
• Rengør gulvet med et neutralt rengøringsmiddel enten
med fugtmopning eller med maskine.
• Hvis lokalet er fyldt med gips eller beton støv, bør et
surt rengøringsmiddel med pH 5-7 anvendes.

Daglig rengøring

• Anvend tør eller fugtmopning og et neutralt rengøringsmiddel (pH 5-7). Overdoser ikke, følg altid fabrikantens
doseringsanvisning.
• Fjern spild umiddelbart for at undgå pletter
• Ved maskinrengøring anbefales kombimaskine med
hvid eller gul rondel.

Vedligeholdelse

Omnisport skal ikke polishbehandles.
Ved kraftig tilsmudsning med f.eks. friktions-/hælemærker eller håndboldklister skal gulvet rengøres på følgende
måde:
•Skuremaskine på lav hastighed (150-175 omdr). Anvend
rød rondel og ved behov rengøringsmiddel med pH
10-11.
•Sug altid vandet op efter rengøring.
•Skyl gulvet med rent vand.
•Støvsug.

•Tørpoler med high speed maskine med hvid/beige
rondel for at gendanne de oprindelige overfladeegenskaber.

Håndboldklister

Brug ikke håndboldklister som indeholder silikone da det
ikke kan renses af og giver problemer når gulvet skal overlakeres.
Brug ikke våde rengøringsmetoder og iblødsætning til
fjernelse af håndboldklister da det kan skade gulvet.
Spray direkte på pletten med koncentreret harpiksfjerner
og lad det sidde ca. 30 sek. Hvorefter man kører over med
skuremaskinen (Combimaskine). Pletterne vaskes bort og
det beskidte vand suges op. Brug f.eks. Scander Miljøcleaner.

Bemærk i øvrigt

• Pletter skal fjernes når de er friske. Anvend hvid/rød
nylon svamp eller 3M hvid/rød rondel i kombination
med rengøringsmiddel. Tør efter med rent vand
• Gulvbeskyttelse skal findes på alle stoleben og skal
opfylde EN 12529
• Vinylgulv skades af opløsningsmidler.
• Ved spild af olie, skal denne tørres op umiddelbart
efter, da overfladen kan blive misfarvet
• Tag højde for, at lyse gulve kræver større rengøringsindsats.
• Sorte gummihjul, såler, hæle og lignende kan misfarve
gulvet.
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