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iQ Megalit, iQ Eminent, iQ Granit, iQ Natural, iQ Toro SC og iQ Granit SD er et homogent PUR-forstærket vinylgulv til erhvervsområder. Produktet indgår i iQ-konceptet og opfylder de aller højeste krav. For at udnytte gulvets egenskaber maximalt, bør våde
rengøringsmetoder minimeres og erstattes af tørre eller fugtige metoder. Dette sparer på rengøringsmidlerne, gulvmaterialet og
miljøet samtidigt med at det giver en bedre rengøringskvalitet.

Byggerengøring

Ved lettere tilsmudsning og pletter er sprayrengøring
med high-speed, rød rondel og vand tilsat et neutralt
gulvvaskemiddel et godt alternativ. Til iQ Optima
Essence anvendes kombi maskine med mellemhård

Byggerengøring skal altid foretages inden gulvet tages i brug.
Under byggeriet skal gulvet være beskyttet med kraftigt gulvpap
el. lign.
Let snavset gulv: Støvsug, tør- eller fugtmop overfladen for løst
snavs eller byggestøv. På større, frie overflader er en kombimaskine med børste og hvid/gul rondel den mest effektive metode.
Anvend et neutralt gulvvaskemiddel pH 7-9 som Tarkett Grøn Gulvvaskemiddel. Ved behov, tørpoler med hvid/gul rondel.
Meget snavset gulv: Opløs løst snavs og byggestøv, derefter skures
med singleskuremaskine og rød rondel. Ved forekomst af meget
byggestøv anvendes et gulvvaskemiddel med pH 5-7. Skyl med rent
vand. Tørpoler med high-speed maskine og rød rondel (medium
hård børste til iQ Optima Essence).

Beskyttelse
Stop snavset i indgangspartiet. 80% af alt snavs kommer herfra.
Brug altid et 3-trins måttesystem.

Daglig rengøring

børste.
				

		
I tilfælde af kraftig slitage og tilsmudsning er
		
maskinel opskuring nødvendig: Gør gul		
		
vet vådt med vand og Tarkett Grundrengøring,
		
og lad det virke i nogle minutter. Skur med
maskine og rød rondel (medium hård børste til iQ Optima Essence).
Sug umiddelbart herefter vandet op igen og skyl med rent vand.
Når gulvet er tørt foretages tørpolering. Ved hård slitage kan man
med fordel tørpolere med low speed maskine (højere rondeltryk)
og rød rondel.
OBS! - Gulvet skal ikke polish -eller voksbehandles.

Pletter
Fjernes umiddelbart efter, at de er kommet. 		
Anvend hvid eller rød rondel sammen med et 		
neutralt gulv vaskemiddel som Tarkett Grøn Gulvvask
eller rensebenzin. Tør efter med rent vand.

		Daglig rengøring: Tør- eller fugtmopning.

Maskinrengøring: På større områder anbefales kombi
maskine med børste eller rød rondel for det beste resul
tat. Til iQ Optima Essence anvendes kombimaskine med
mellemhård børste.
Rengøringsmidler: I tilfælde hvor vådrengøring skal udføres,
anvend et neutralt rengøringsmiddel pH 7-9. I vådrum anbefales
det af og til at anvende et rengøringsmiddel med pH 3-5 for at
fjerne b.la. kalk/sæberester.
Vigtigt! Følg doseringsanvisningen.
Rengøring med rent vand: Kombimaskine med rød pad eller grøn
Twister-rondel anvendes ved rengøring uden brug af rengøringsmidler.

Vedligeholdelse
Tørpolering er en effektiv metode for at reetablere over
fladen i gangarealer for slitage, mærker efter fodtøj
og anden tilsmudsning. Udføres umiddelbart efter
maskinel eller manuel rengøring. Tørpolering reducerer
tilsmudsning. Rotationshastighed 500 - 1000 omdr. med rød pad.
Tilpas rotationshastigheden efter slitage og tilsmudsning. Jo
højere hastighed desto højere glans på gulvet.

Bemærk i øvrigt
•

Vinylgulv skades af opløsningsmiddel.

•

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, sorte gummimåtter, hæle og lignende kan
misfarve gulvet.

•

Latex holdige produkter og blødt gummi, kan misfarve
belægningen pga. blødgører vandring.
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