
Artigo gummigulv ”standard” 

 

 

Vedligeholdelse 

En effektivt smuds barriere som f.eks. et måttesystem er nødvendigt for at 

reducere  mængden af skidt og fugt i områderne, hvor gulvet er installeret. 

Efter gulvet er nedlagt skal det afdækkes for at undgå skade fra tungt udstyr, 

møbler o.lign.. 

Sørg for altid at sætte beskyttelsesdupper under borde, stole og andre møbler 

for at undgå ridser. Disse dupper skal have en tilpas størrelse for at fordele 

vægten over et større område. 

Første grundrengøring efter installationen 

 Fjern alt løst affald, støv og sand med en kost eller støvsuger. 

 Vask gulvet med et alkalisk rengøringsmiddel. Brug en monobørste sat 

på lav hastighed med en rød rondel. Våd støvsug og skyl nogen gange 

for at fjerne overskydende sæbe. Gulvet skal herefter tørre. 

 På det rene og tørre gulv kan der lægges et lag polish med den 

ønskede grad af glans. Brug en fordeler til at påføre det første lag 

polish i et tyndt jævnt lag over hele gulvet og lad det tørre i 30-40 

minutter; når det første lag er tørt fordel andet lag vinkelret på det 

første. Når gulvet er helt tørt som regel efter 2 timer er det klar til at 

blive brugt. 

Daglig rengøring 

Fjern støv, skidt og pletter fra gulvet 

 Rengør med en kost og en fugtig klud, mikro fiber moppe eller 

støvsug. Brug evt. rengøringsmaskiner med neutralt rengøringsmiddel 

i store områder. 

 Fjern skidt og pletter med et neutralt eller let alkalisk sæbe. 

Rutine rengøring 

Afslut den daglige rengøring med at vaske gulvet med vand og en neutral 

sæbe. 

 For at rengøre gulvet vask det med et neutralt rengøringsmiddel med 

en moppe eller en rengøringsmaskine i store områder. 

 Som alternativ er det muligt at gennemføre et periodisk tørrensnings- 

og vedligeholdelsessystem (spray rengøring/spray polering) ved brug 

af en rotationsmaskine udstyret med passende skiver. Maskinens 

hastighed og rengøringsmaskine skal vælges afhængig af mængden af 

snavs, og hvor meget gulvet skal skinne. For den slags behandling 

bedes man referere til Artigo Spa. 
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Periodisk vedligehold 

Når standard vedligeholdelse ikke længere er tilstrækkelige til at fjerne snavs 

anbefales en dybere rengøring for at få gulvet til at se ud som nyt. 

 Rengør gulvet med et neutralt rengøringsmiddel (eller lettere alkalisk 

afhængig af mængden af snavs) ved brug af en monobørste på lav 

hastighed med en rød rondel. 

Våd støvsug, rens og lad tørre. 

 Hvis gulvet tidligere er blevet poleret, anbefales det at anvende et 

vaske/plejemid-del med moppen; denne produkttype kan rengøre og 

vedligeholde gulvet i en proces, idet det efterlader et tyndt lag polish, 

som forlænger effekten af det originale lag polish. 

 Hvis nødvendigt, kan man få det ønskede skin tilbage ved brug af et 

spraypoleringssystem. Også i dette tilfælde bør maskinens hastighed 

og rengøringsmiddeltypen vælges ud fra, hvor snavset gulvet er, og 

hvor meget man ønsker, det skal skinne.  

 

Genopbygnings vedligehold 

Skal udføres, når der er blevet påført et lag polish, der er blevet beskadiget 

og ikke længere kan vedligeholdes efter ovennævnte 

vedligeholdelsesanvisninger. 

 Vask gulvet med et grundrengøringsmiddel opløst i varmt vand v/ 

hjælp af en skurremaskine v/lav hastighed udstyret med en grøn 

rondel fra 3M skalaen. Våd støvsug og rens adskillige gange for at 

fjerne eventuelle rester af midlet og lad tørre. 

 Hvis gulvet er helt rent og tørt kan man påføre en film af polish (med 

den ønskede grad af glans). Påfør først et tyndt lag af polermiddel og 

fordel det jævnt ud over gulvet - herefter skal det tørre i 30-40 

minutter; når første lag er tørt kan man påføre et nyt lag. Efter at 

dette også er tørt (normalt 2 timer), er gulvet klar til brug. 

 

 

Advarsel 

 

 Alle produkter til rengøring og vedligehold skal anvendes nøjagtigt i 

overensstemmelse med leverandørens anbefalinger. 

 Alle rengøringsprocesser må ikke udføres i direkte sollys for at undgå, 

at der efterlades beskidte væskestriber, før de fjernes, da det kan 

forårsage mærker og pletter på gulvet. 

 Undgå at anvende meget skarpe rondeller med skurremaskinen (blå, 

grøn, brun og sort). Den blå/grønne skive må kun bruges til at fjerne 

gamle lag af polermiddel. 

 Stole og/eller møbler med rullehjul bør være bløde W-typer i henhold 

til EN 12529. 

 

Noter 

 

 Et korrekt og komplet vedligeholdelsesprogram kan spare kunden for 

genopbygningsaktiviteterne med affedter og polish. 

 Disse instruktioner er kun gældende for Artigo gulve. For alle andre 

typer bedes man referere til de specifikke tekniske dokumenter. 
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Gulvmaskineskiver – til brug på halvhårde gulve 

 

Klassifikation baseret på 3M koder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skiver til højhastigheds sprayrengøring/poleringsmaskiner 

 

 

 

   “cremefarvet” 

 

mellemslibende ydeevne (mellem gule og 

hvide skiver). 

Specifikt til brug for høj hastighed og UHS 

(ultrahøjhastighedssystemer). 

 

 


