Rengøringsvejledning 2013
for nora® gummigulve

nora® gummigulve udmærker sig ved
høj densitet og stor overfladetæthed.
Dette gør, at nora® gummigulve
ikke er coatede – og aldrig skal coates
(= ingen vedligeholdelse).

Eller se vor hjemmeside www.nora.com/dk
for brochurer, tekniske datablade,
informative artikler og meget mere

Rengøringsvejledning for noraplan®
Daglig vask & rengøring
ENKELT & EFFEKTIVT!

1. Gulvet støvsuges eller tørmoppes
2. Gulvet maskinvaskes med rent vand og Diamond Pad
(ingen sæbestoffer eller kemikalier)
3. Alternativt vaskes gulvet med en mikrofiber moppe (som Vileda Sweep Duo Microtech
moppe) og vand tilsat neutral sæbe (uden plejeeffekt), der er miljøcertificeret.
Periodisk vedligeholdelse.
Ved kraftig tilsmudsning kan gulvet vaskes med en grovere Diamond Pad og efterfølgende med en
Diamond Pad til daglig vask. Dette vil nulstille gulvet og fjerne evt. småridser.

Rengøringsvejledning for norament®
Bemærk! norament® har fra fabrikken en slipfilm af parafinolie, denne film skal fjernes før gulvet
kan tages i brug. Der skal gå min. 48 timer fra montering til gulvet må vaskes første gang.
1.
2.
3.
4.

Gulvet skal støvsuges eller tørmoppes.
Eventuelle limrester skal fjernes.
Gulvet skal vaskes med et egnet grundrensningsmiddel (PH-værdi max. 12), brug en moppe.
Gulvet maskinvaskes med en Diamond Pad i begge retninger (gulvet må ikke tørre op under
denne proces). Alternativt en rød 3M Pad.
5. Vaskevandet suges væk fra gulvet. Vask efter med rent vand.
6. Ønskes højglans: Gulvet skal vådmoppes og mens gulvet er fugtigt, køres over med
Diamond Pad (max. omdrejninger 1500 rpm.). Gulvet må ikke poleres tørt, det skal være
fugtigt under hele processen. Højglanspoleringen holder i ca. 3 mdr. før ny polering er
nødvendig.

Daglig vask & rengøring
ENKELT & EFFEKTIVT!

1. Gulvet støvsuges eller tørmoppes
2. Gulvet maskinvaskes med rent vand og Diamond Pad
(ingen sæbestoffer eller kemikalier)
3. Alternativt vaskes gulvet med en mikrofiber moppe (som Vileda Sweep Duo Microtech
moppe) og vand tilsat neutral sæbe (uden plejeeffekt), der er miljøcertificeret.
Periodisk vedligeholdelse.
Ved kraftig tilsmudsning kan gulvet vaskes med en grovere Diamond Pad og efterfølgende med en
Diamond Pad til daglig vask. Dette vil nulstille gulvet og fjerne evt. småridser.

Traditionel rengøring
nora® gummigulve kan rengøres og vedligeholdes med traditionel vaskemetode (rød eller hvid 3M
rondel) under gulvvaskemaskine og/eller mikrofiberklud, samt neutral sæbe (miljøcertificeret).
Vor anbefaling er Diamond Pads og rent vand, som giver et bedre resultat og en væsentlig
miljøforbedring.

Generelle forholdsregler
1. Sikkerhedsforanstaltning: Gulvet vil være glat når det er vådt, brug derfor altid et ”vådt gulv”
advarselsskilt når der vaskes gulve.
2. Vi anbefaler Diamond Pads og rent vand på nora® gummigulve. Fladen med print skal
vende op imod maskinen.
3. Når der vaskes med Diamond Pads, må gulvet ikke skrubbes tørt, men skal være vådt
under hele processen.
4. Sørg for en tilstrækkelig måtteløsning ved indgangspartier, det vil reducere mængden af
snavs, der transporteres ind i bygningen og dermed give et renere gulve.
5. Hvis der bruges petroleum- /benzinbaserede pletfjerningsmidler, skal der umiddelbart efter
brug renses efter med rent vand.
6. Metalmøbler/metalaffaldsspande må ikke være i direkte kontakt med det våde gulv.
7. Sørg for, at beskyttelsesdupper under stole og borde altid er intakte. Ubeskyttede
metalflader eller defekt hårdtplast vil ridse gulvet.
8. Efter montering er det vigtigt, at gulvet dækkes af, så skarpe genstande som sand, metal
o.lign. fra byggeriet, ikke skader overfladen permanent.

Hvad er Diamond Pad
Diamond Pad er en ny metode til daglig rengøring og samtidig polering af gulvet. Diamond Pads er
imprægneret med mikroskopiske runde industridiamanter. Den diamant-imprægnerede side er
indfarvet og når farven er slidt væk, skal padden skiftes. (efter ca. 20.000-35.000 m2). Kan bruges
med eksisterende gulvvaskemaskiner.
Diamond Pads kræver ikke sæbe eller kemikalier, kun rent vand!
Dette reducerer miljøpåvirkningen kraftigt og sparer omkostninger til rengøringsprodukter.
Det svenske ”Environmental Research Institute” har testet Diamond Pads systemet på Danderyd
Hospital i Sverige og resultatet er kort, at gulve bliver ca. 20% renere og der er ca. 80% færre
bakterier, end efter vask med almindelig rondel og sæbestoffer. (fuld rapport kan rekvireres hos
nora® på tlf. 4343 9393).
Med Diamond Pad bruges de samme rengøringsrutiner som tidligere; skift bare den sædvanlige
rondel ud med en Diamond Pad og fjern sæbe og kemikalier.

Pletguide
Generelt vil vask med Diamond Pads fjerne alle pletter.
Pletfjerning kan ændre overfladens farvetone, overfladen får igen en ensartet farvetone, når solens UV-stråling
har arbejdet med gulvet. Brug ikke rengøringsmidler med en PH-værdi over 12.
For fjernelse af vanskelige pletter: Check vores hjemmeside www.nora.com/dk (Service & Technologi)
Her findes også specielle anbefalinger gældende for operationsstuer, cleanrooms o.lign.

Pletter

Pletmiddel

Metode

Skomærker, tjære, olie, asfalt,
oliefarver, harpiks, læbestift,
limrester

Diamond Pad + vand
(om nødvendigt: rensebenzin)

Fugt padden med vand, skrub pletten og
tør efter med en ren klud.
(Lad rensevæsken virke i 5 minutter.)

Rust, frugt, juice, kalk (kaffe/te)
Urin, afføring, opkast

Diamond Pad + vand
(om nødvendigt: Taski SaniAcid
fra Diversey eller BR 15 fra
TANA)
Diamond Pad + vand
(om nødvendigt: Gulv
grundrens)
Diamond Pad + vand
(om nødvendigt:
husholdningssprit)
WD 40

Fugt Upadden med vand, skrub pletten og
tør efter med en ren klud.
(Lad rensevæsken virke i 5 minutter.)

Kaffe, te, rødvin, chokolade,
Is, saft, æg, bær
Kuglepen, tudser, blæk
Tyggegummi

Fugt padden med vand, skrub pletten og
tør efter med en ren klud.
(Lad rensevæsken virke i 5 minutter.)
Lad rensevæsken virke i ½ minut. Tør efter
med en ren klud.
Lad rensevæsken virke i 10 minutter og
fjern pletten med en træspartel.

Efter brug af rensevæsker, skal der altid vaskes efter med rent vand!

Diamond Pads
Grøn: (Eller nr. 1) Daglig vask/vedligeholdelse
Hvid: (Eller nr. 2) Periodisk rengøring +
grundrengøring
Diamond Pad (Håndpad)
Til hjørner og lokal pletfjerning
Håndtag til Håndpad

Mikrofiber mobbe som: Sweep Duo Microtech
Mop fra Vileda eller lignende

Kan rekvireres hos Diversey: tlf.: +45/7010 6611 - www.diverseysolutions.com/dk eller
CleanSolution: tlf.: +45/30360320 – www.cleansolution.dk
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