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Forebyggelse er den bedste gulvpleje
Et gulv behøver ikke se træt og slidt ud, selvom mange mennesker har gået på det.
Fastsiddende snavs, skoaftryk, rande og pletter, alt dette kan man let undgå med den
rette pleje.

Udover gulvets funktion, har også et
flot udseende stor betydning for valg
af gulvbelægning. Dette gælder både
i offentlige bygninger og butikker
og efterhånden også mere og mere
inden for industrien. Et flot gulv bidrager til det positive helhedsindtryk man
gerne vil give kunder, besøgende og
medarbejdere.
Gulvet er også den del af rummet,
som er mest udsat for slitage. For at
få længst muligt glæde af gulvet,
må man gøre lidt for det. Kun ved
en optimal beskyttelse bliver gulvet
ved med at være flot og modstandsdygtigt mod belastninger og mindre
modtageligt for urenheder.
StoCretec indeholder alt det som
kræves til dette formål. Kvalitetsprogrammet med rengørings- og gulvplejeprodukter er tilpasset specielt til
Sto’s gulvbelægningssystem. Det er
særdeles effektivt og virkningsfuldt.

Omhyggelig og regelmæssig
pleje af gulvet beskytter og ved
ligeholder det. Ikke blot bevarer
gulvet et flot udseende i lang tid,
men levetiden for gulvbelægning
en forlænges og omkostninger til
renovering minimeres. Det kan
godt betale sig at pleje gulvet
løbende og systematisk.

Rent gulv: sæt gulvplejen i system
1. Grundrengøring
Grundrengøringen er selve hoved
rengøringen, som med jævne mellem
rum befrier gulvet fra meget fastsiddende snavs og restprodukter fra
tidligere gulvbehandlinger, som påvirker udseendet. Da dette er meget
tidskrævende, gennemføres grundrengøring almindeligvis ikke så ofte.
Det anbefales, at man henvender sig
til et professionelt rengøringsselskab
for dette.
Sådan udføres grund
rengøringen:
• Anvend et alkalisk
rengøringsmiddel.
• Det er vigtigt at være
omhyggelig med doseringen
og at teste rengøringsmidlet
inden grundrengøringen
påbegyndes. Udfør en
prøve på et ganske lille
areal og kontroller resultatet.
• Den afprøvede rengøringsopløsning appliceres på
gulvet, på store arealer
med en maskine og på
mindre arealer med en gulv
moppe.
• Rengøringsopløsningen skal
virke ca. 10 – 15 minutter,
men må ikke tørre ind.
• Nu skal fladen skures systematisk med en skuremaskine med tilpasset skure
skive.
• Til sidst skal det løsnede
snavs samles op med en
vådstøvsuger og gulvet skal
derefter tørre grundigt.

Optimalt ved anvendelse af
StoDivers GR:
• 		Sparer op til 50% arbejdstid, da
der ikke kræves nogen efterfølgende skylning eller neutralisering.
• 		Garanterer et godt underlag for
efterfølgende behandling med
StoDivers P 105/P 120 og StoDivers
P 110.
• 		Velegnet til epoxy- og polyuretanbelægninger ind- og udvendigt,
også altaner.
• 		Fjerner hurtigt og grundigt gamle
polymer- og vokslag samt skidt
aflejringer på gulvbelægninger.

2. Gulvpolering
Poleringen efter grundrengøringen er
en grundbeskyttelse, som tjener til at
bevare gulvet og forbedre udseendet.
Man applicerer et plejende middel for
at give overfladen en langvarig beskyt
telse mod mekaniske påvirkninger
og for at lette den løbende vedligeholdelsesrengøring. En omhyggelig
polering kan godt betale sig. Man
får derved en effektivt smudsafvisende overflade og et jævnt og flot
udseende, hvilket medfører en langvarig beskyttelse af gulvbelægningen.
Dette yderste beskyttelseslag, polishen, bør appliceres direkte efter, at
den nye gulvbelægning er lagt på og
rengjort efter byggeriets afslutning.
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avoid direct
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Udførelse af gulvpolering:
• Høje temperaturer og træk
skal absolut undgås.
• Polishen skal appliceres
tyndt og jævnt på gulvet
med en velegnet gulvmoppe.
• Efter en tørretid på 30
minutter appliceres det
andet lag vinkelret mod det
første og derefter skal det
igen tørre 30 minutter.
• Alt efter hvor meget slid
der er på gulvet, kan man
applicere flere lag.
• Ved anvendelse af en
højblank gulvpolish, bør
overfladen efterpoleres
med en polermaskine efter
12 timer for at opnå den
ønskede glans.

3. Vedligeholdelsesrengøring
Regelmæssig fjernelse af snavs er
nemt med de rigtige midler. Korte
rengøringsintervaller anbefales, hvis
der forekommer hårde partikler som
sand, flis eller metalspåner. Disse substanser skader gulvbelægningen og
kan forårsage øget modtagelighed for
snavs.

Udførelse af vedlige
holdelsesrengøring:
• Det er vigtigt at anvende et
neutralt rengøringsmiddel,
så gulvet ikke tager skade.
• Først fejes eller støvsuges
løst og tørt snavs væk.
• Fastsiddende og indtørret
snavs fjernes med en våd
gulvmoppe.
• Maskinel rengøring er
velegnet til større arealer.

StoCretec’s forskellige gulvpolish
produkter:
• 		StoDivers P 105:
		Højblank gulvpolish til epoxy- og
polyuretanbelægninger.
• 		StoDivers P 110:
		Silkeblank emulsion til elektrostatisk
afledende gulvbelægningssystem.
• 		StoDivers P 120:
		Silkemat gulvpolish til epoxy- og
polyuretanbelægninger.
StoDivers UR for professionelle:
• 		Rengøring uden misfarvning gennem en neutral sammensætning.
• 		Stor glansbeskyttelse.
• 		Velegnet til gulvoverflader ind- og
udvendigt.
• 		Velegnet til kombimaskiner takket
være sin anti-skummende sammen
sætning.
• 		Kan anvendes manuelt.
• 		Speciel effektiv på StoCretec gulvbelægningssystem, som er blevet
poleret med StoDivers P 105, P 110
eller P 120.
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Råd og tips
Hvis man tager hensyn til nedenstående punkter, er det meget nemt at få et
velplejet gulv.

Rengøringsintervaller:
Frekvensen af vedligeholdelses- og
grundrengøring beror på flere faktorer:
• 		Gulvets anvendelse (boliger,
offentlige lokaler, udsatte industrigulve osv.).
• 		Daglig påvirkning af gulvet og
graden af tilsmudsning.
• 		Subjektiv bedømmelse af hvor rent
man ønsker det.
Udseende:
Sådan beskytter vedligeholdelses
rengøringen gulvbelægningen:
• 		Løst snavs bør fjernes så snart det
opdages, så hårde sandkorn og
smudspartikler ikke skader over
fladen.

• 		Kontroller inden appliceringen, at
den opnåede glansgrad modsvarer
forventningerne.

• 		Test om gulvet kan tåle produktet
på et sted, som ikke er iøjefald
ende.

Dosering:
”Meget hjælper mere”
– det er ikke altid rigtigt.
• 		En overdosering af rengøringsmidlet
kan medføre skader i overfladen.
• 		Anvend kun koldt vand til fortynd
ing.

Planlægning:
God planlægning sparer penge, tid
og bekymringer:
• 		Med den rigtige anvendelse af
materialerne reduceres rengøringsog renoveringsintervallerne og
brugstiden forlænges betragteligt.
• 		Jo mindre snavs som kommer ind
udefra, des længere holder gulvet.
Det kan godt betale sig, specielt
på steder hvor mange folk kommer og går, at indrette en zone,
hvor det værste snavs opsamles.

Sikkerhed:
Tag det sikre før det usikre:
• 		På grund af en større risiko for at
glide i vådrum – informér vådrummets brugere inden gulvbehandlingen påbegyndes.

Mere viden om slidstærkt gulv:
For yderligere information og tekniske detaljer, kontakt din Sto konsulent.

Oplysningerne i denne brochure, gælder
som et tillæg til anvisningerne i de tekniske
faktablade.
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