Vi skal gjøre renhold til et morsomt og spennende fag
BRUKERVEILDNING FOR GULVBELEGG

Program 1:

Daglig renhold

Program 2 a/b:

Vedlikehold, sprayrens/polering

Program 3:

Full oppskuring

Program 4:

Toppskuring

Program 5:

Polishbehandling

Generelt om belegg:
Gulv i offentlige miljøer utsettes ofte for stor slitasje. Uansett hvor høy kvalitet man måtte ha
på gulvene sine ved legging, må disse inn i en eller annen form for vedlikeholdsprogram.
Vedlikeholdet må ta utgangspunkt i faktorer som: Mengde og type slitasje, kvalitet på gulvet,
hvor i bygget gulvet ligger, ønsket glans og muligheten til periodisk vedlikehold som for
eksempel med polerings-/high speed maskin.
Vinyl/PVC er to betegnelser på dette gulvbelegget, som igjen er en kortform for
polyvinylklorid. Belegget består av jordolje, mykgjørere, fyllstoffer, syntetiske fargepigmenter
og stabilisatorer.
Linoleum er basert på linolje, tremel/steinmel, finmalt kork, harpiks og økologiske
fargestoffer. På undersiden av belegget ligger en jutevev (strisekkmønster).
Gummi er i utgangspunktet et naturmateriale, men gulvene blir laget av syntetisk fremstilt
gummi. Til tross for det, er gummi et av de mer miljøvennlige gulvmaterialene som verken
inneholder PVC eller halogener.

Dette er en serie veiledninger for behandling av gulv utarbeidet av Viking Cimex.
Ta kontakt med oss på support@vikingcimex.no eller telefon 22 79 35 45

www.vikingcimex.no

Vi skal gjøre renhold til et morsomt og spennende fag
Program 1:

Daglig Renhold

Trinn 1:

Sjekk blandingsforholdet på produktet du skal bruke. Det vil ofte
være ulikt blandingsforhold om du jobber manuelt eller med
gulvvaskemaskin.

Trinn 2:

Legg ut renholdsmidlet manuelt eller maskin. Jobbes det manuelt
anbefaler vi bruk av lavtrykkspumpe.

Trinn 3:

Er det mye smuss som tilsier vått renhold, og det jobbes
manuelt, bør man gå over gulvet med en tørr mopp for å ta
restfuktigheten.

For den som ønsker miljømerket produkt anbefaler vi ProLine
Vitoren Eco i 1 eller 5 liter. (art.nr.59200/59201)
Nordlys Clean er vårt beste alternativ til daglig renhold. Et
allround produkt med unike renholdsegenskaper. Opprettholder
glans i polishen uten bruk av high speed.
Fås i 1 og 5 liter.(art.nr.13412/03412)

Vi skal gjøre renhold til et morsomt og spennende fag
Program 2 a:

Vedlikehold med high speed, sprayrens.

Trinn 1:

Fjern sand og andre partikler fra gulvet

Trinn 2:

Til rens anbefaler vi Combo rensepad til vanlig rens. For kraftig
rens anbefales Silver rensepad. Begge fås i flere størrelser.

Trinn 3:

Bland Nordlys Clean 1:20 med vann og spray på gulvet 4-5
meter foran maskinen. Kjør etter med maskin med slik hastighet
at alt av fukt er borte når du har passert.

Program 2 b:

Vedlikehold med high speed, spraypolering.

Trinn 1:

Fjern sand og andre partikler fra gulvet

Trinn 2:

Til polering anbefaler vi Image poleringspad.
For en kombinert rens og polering kan også Combo benyttes.
Begge fås i flere størrelser.

Trinn 3:

Spray Nordlys Spray på gulvet 4-5 meter foran maskinen. Den
oransje fargen sikrer at du ser hvor du skal kjøre. 1 dl holder til
ca. 50 – 70 kvm.
Kjør etter med maskin med slik hastighet at alt av fukt er borte
når du har passert.

NB: Det finnes et utall varianter pads både til rens/polering og
kombinasjoner av disse. Vi har mange andre typer, men her har
vi anbefalt de vi har best erfaring med.

Vi skal gjøre renhold til et morsomt og spennende fag
Program 3:

Full oppskuring

Trinn 1:

Fjern sand og andre partikler fra gulvet

Trinn 2:

Bland skuremiddel etter behov. Vanlig blanding for full
oppskuring 1:4, men blandinger helt opp til 1:10 kan fungere.
Ønsker man visuell fargeteknologi i skureprosessen bruker man
Nordlys Integration.
Et annet alternativ er Enviro oppskuring.

Blandingsforhold

Virketid per strøk med polish

10%, 100 ml INTEGRATION HP per liter vann

Ca. 6 min

15%, 150 ml INTEGRATION HP per liter vann

Ca. 4 min

20%, 200 ml INTEGRATION HP per liter vann.

Ca. 3 min

25%, 250 ml INTEGRATION HP per liter vann (for mange strøk
polish )

Ca. 2 min

Trinn 3:

Fordel ut over gulvet, og la virke etter tabellen over.

Trinn 4:

Skur med maskin og gjerne Dominator skurepad.
Andre alternativer til skurepad er brun/sort/sort HD.

Trinn 5:

Skur ved behov en gang til.

Trinn 6:

Skyll to ganger.

Trinn 7:

La tørke før polishlegging. Vinyl vil vanligvis være klart i løpet av
en til to timer. Linoleum/gummi bør stå 24 timer.

Vi skal gjøre renhold til et morsomt og spennende fag

Program 4:

Toppskuring med Nordlys Clean

Trinn 1:

Fjern sand og andre partikler fra gulvet.

Trinn 2:

Nordlys Clean blandes 1:10/20 med vann, og fordeles rikelig ut
over gulvet.

Trinn 3:

La virke i ca. 5 – 10 minutter.

Trinn 4:

Kjør over med skuremaskin og skure/rensepad etter behov.
Benytt f.eks. Dominator til tøff toppskur og Silver til enklere
toppskur.

Trinn 5:

Sug opp væsken og rengjør gulvet med rent vann manuelt eller
maskin.
Når Nordlys Clean benyttes er ikke skylling nødvendig.

Toppskuring benyttes når kun toppen av gulvet/polishen skal
renses. Derfor er det vanligvis nok med en til to timer tørk på alle
typer gulvbelegg.

Vi skal gjøre renhold til et morsomt og spennende fag

Program 5:

Utlegg av polish

Trinn 1:

Fjern alle løse partikler og støv fra overflaten.
Skal man legge polish på et fullt oppskurt linoleumgulv, kan det
være lurt å kjøre over gulvet en high speed maskin og en
rensepad for å fjerne «bust» som har reist seg under tørketiden
for linoleumen.

Trinn 2:

Velg polish ut fra ønsket glans i gulvet. Her kan Viking Cimex
tilby alt fra helt matt til wet look/høyglans polish.
Du kan også velge mellom polish med visuell fargeteknologi eller
mer «tradisjonelle» varianter.
NB: Alle polisher fra Viking Cimex har integrert
grunner/porefyller.

Trinn 3:

Legg ønsket antall strøk polish med en egnet polishutlegger.
(art.nr. 52958.)
Sikre god tørk mellom strøkene, vanligvis 30-60 minutter.
En liter polish dekker 50 – 60 kvm.

Trinn 4:

Etter full oppskuring anbefaler vi at man legger fire strøk.
Etter toppskuring anbefales to strøk.
Antall strøk vil avhenge av slitasje/trafikk og vedlikeholds
muligheter i etterkant.

Vi skal gjøre renhold til et morsomt og spennende fag
Produktanbefalinger og beskrivelser ifølge veiledningen.
Art.nr.
03412
13412
59200
59201
03711
03750
03312/03313
03380
03394
03395

Varenavn
Nordlys Clean 5L
Nordlys Clean 1L
ProLine Vitoren Eco 5L
ProLine Vitoren Eco 1L
Nordlys Integration
Enviro oppskuring
Nordlys 3000/3500
Viking Millezim
Enviro gulvpolish Pro
Enviro Svanepolish

Beskrivelse
Daglig Renhold/rens/toppskuring
Daglig Renhold/rens/toppskuring
Daglig renhold, miljømerket
Daglig renhold, miljømerket
Skuremiddel m. fargeteknologi
Skuremiddel, miljømerket
Blank polish med fargeteknologi
Høyblank polish
Medium blank polish, miljømerket
Høyblank polish, miljømerket

50620
50153
52917
52625

Combo rensepad, 17
Image poleringspad, 17
Silver rensepad, 17
Dominator skurepad

Mange størrelser
Mange størrelser
17 og 20 tommer
17 tommer

52958

Hi Pro bonemopp

60 cm, borrelås

Dette er en serie veiledninger for behandling av gulv utarbeidet av Viking Cimex.
Ta kontakt med oss på support@vikingcimex.no eller telefon 22 79 35 45
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