Rengøring og vedligeholdelse

Teknisk information

Flotex opfylder kravene i EN 1307
Flotex banevare

Rengøring efter lægning

• Støvsug gulvet med en støvsuger, helst med roterende børster.
• Fjern eventuelle pletter/mærker osv.
• Lad Flotex tørre, hvis den er blevet våd.

Daglig/regelmæssig rengøring

• Omfanget af et effektivt vedligeholdelsesprogram beror på anvendelsesområde, gangtrafikkens niveau
og den påkrævede renhedsgrad.
• Et regelmæssigt vedligeholdelsesprogram minimerer behovet for og omfanget af større genoprettende
vedligeholdelsestiltag.
• Flotex bør støvsuges regelmæssigt med en støvsuger med roterende børste. Cylinderstøvsugere må kun
benyttes, hvis de har et motoriseret børstemundstykke.
• Tør spild op så hurtigt som muligt, så det ikke bliver permanent. Skyl altid eventuelle rengøringsmidler ud.

Periodisk rengøring/vådrengøring

• Ved vedligeholdelse af Flotex kræves kun almindeligt rengøringsudstyr til gulvbelægninger.
Rengøringshyppighed og maskinens type beror blandt andet på gangtrafikkens omfang, smudstypen og
den påkrævede renhedsgrad. Vi anbefaler en fast rengøringsplan for gulvbelægningen.

Passende maskintyper

• Varmt vand/sprayekstraktion: Godt til let til middelsvær tilsmudsning. Der kan evt. kræves kemikalier til
nedbrydning af svær smuds og fedt (såkaldt tæpperens).
• Vådskuring: Den bedste rengøringsmetode for tilsmudset Flotex. Meget vand og bearbejdning giver
gode resultater. Anvend en lavrotationsmaskine med ”børste” med lavt omdrejningstal til tæppeshampoo
samt væskeopsugning.
• Combimaskine: Et godt kompromis mellem sprayekstraktion og vådskuring med spray, cylindrisk børste
og bortsugning på samme tid.
• Maskiner med modsat roterende cylindriske børster: Gode til hyppig rengøring. Resultatet er afhængigt af
god mekanisk funktion, men der kræves ikke meget vand, hvilket sikrer hurtig tørring.
• Tørrensning kan benyttes på Flotex, især steder, hvor der kræves permanent adgang.

Samlet tykkelse

ISO 1765

4.3 mm

Offentligt miljø med hård belastning

EN 685

Klasse 33

Rullebredde

2.00 m

Rullelængde

30 m

Samlet vægt

ISO 8543

1.8 kg/m²

Dimensionsstabilitet

ISO 2551

< 0.2%

Slidstyrke

EN 1963

< 35 g Tab af luv

Bestandighed over for kontorstole med hjul

EN 985

r = ≥ 2.4 Kontinuerlig brug

Farveægthed

EN ISO 105 B-02

6

DIN 51097

> 0.7 Tør og våd

UK SGR pendultest

Tør – meget høj skridsikkerhed
Våd – høj skridsikkerhed

ISO 10965

> 10⁹ Ω

ISO 140-8

Trinlyd ΔLw = 20 dB

ISO 354

Lydabsorption = 0.10

Brandklasse

EN 13501-1

Bfl-s1

Skridsikkerhed

EN 13893

DS: > 0.30

Elektrostatisk opladning

ISO 6356

< 2kV

Varmeledningsevne

ISO 8302

0.0526 m² K/W

Skridsikkerhed
Elektrostatisk modstand
Akustik

Flotex opfylder kravene i EN 14041

Bemærk: Hvis der benyttes rengøringsmidler/kemikalier osv., skal det sikres, at Flotex skylles ordentligt
igennem. Rester af rengøringsmidler kan give anledning til problemer. Lad altid gulvet tørre. Betræd ikke våd
Flotex.
Har du spørgsmål til vedligeholdelse så kontakt Forbo-Flooring A/S.
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