Forbo FloorCare-metoden
Forbo projektvinyl-kollektionerne er nemme at rengøre og pleje takket være de holdbare
PURpearl-og PUR-belagte overflader.

Byggerengøring
• Fjern løst støv og andet snavs fra byggearbejdet med en støvsuger (m. børstehoved)
eller med mikrofibermoppe, eller anden stærkt støvbindende moppe.
• Vask gulvet med en opløsning af 0,5 dl Cleaner til 10 l vand. Cleaner er et neutralt
grundrengøringsmiddel anbefalet til vinyl. Anvendes en rengøringsmaskine, skal der
bruges en vaskerondel.
• Sug det snavsede vaskevand op med en vandsuger og skyl gulvet efter med rent
vand. Lad gulvet tørre.
• Neutralisér evt. med eddikesyre, hvis overfladen er alkalisk pga. byggestøv
• Det anbefales at anvende maskiner i større arealer

Regelmæssig rengøring • Anvend fortrinsvis tør rengøring som støvsugning med børstemundstykke eller
fibermoppe
• Fjern småpletter med en fugtig klud og Forbo Cleaner
• Alternativt kan Monel-imprægnerede fugtige mopper anvendes

Tekniske specifikationer
Eternal opfylder kravene i ISO 10582 og EN 649

1
=
:
H
K
,
9
.
2
3
t
g
>
0
5
[
M
e
b

Total tykkelse

ISO 24346 / EN 428

2,0 mm

Slidlag, tykkelse

ISO 24340 / EN 429

0,7 mm

Kollektionsstørrelse

113

Slitage i offentlige miljøer og erhverv

ISO 10874 / EN 685

34

Slitage i let industri

ISO 10874 / EN 685

43

Rullebredde

ISO 24341 / EN 426

2,00 m

Rullelængde

ISO 24341 / EN 426

± 25 m

Samlet vægt

ISO 23997 / EN 430

2,8 kg/m2

Dimensionsstabilitet

ISO 23999 / EN 434

< 0,1%

Indtryksbestandighed

ISO 24343-1 / EN 433

Slidstyrke

EN 660-2

Bestandighed over for kontorstole med hjul

ISO 4918 / EN 425

Farveægthed

ISO 105-B02

Fleksibilitet

ISO 24344 / EN 435

ø 10 mm

Kemikaliebestandighed

ISO 26787 / EN 423

Meget god

Skridsikkerhed

DIN 51130

Elektrisk modstand

EN 1081

Egnet til montering på gulve med gulvvarme

≤ 0.05 mm
Gruppe T
Ja
≥6

R10
R1 > 1·109 Ω
Ja*

&

Eternal opfylder kravene EN 14041

Grundrengøring
• Skrub eller maskinvask gulvet med vaskepads/-nylon eller langsomtroterende maskine
og en blanding af Forbo Cleaner tilsat lunkent vand i forholdet 0,5 dl Cleaner til 10 l
vand evt. tilsat 0,5 dl eddike/eddikesyre (32%)
• Fjern det beskidte vand med svaber eller vandstøvsuger
• Skyl efter med rent vand og moppe og lad gulvet tørre
• Hvis gulvet ønskes yderligere beskyttet, kan der udlægges en blanding af Monel
tilsat vand i forholdet 5 dl Monel til 10 l vand. Lad gulvet tørre. Hvis kraftigere
beskyttelseslag ønskes kan dette gentages, når overfladen er tørret.
• Alternativt kan gulvet yderligere bekyttes af polish såsom Forbo Spray.
Se www.forbo-flooring for mere information.

Produkter
Forbo Cleaner er et effektivt og pH-neutralt rengøringsmiddel.
Forbo Spray fungerer både som et sprayrengøringsmiddel og som
en beskyttende, satinblank polish.
Få mere at vide på www.forbo-flooring.dk
Hvis du ønsker at benytte alternative produkter, anbefaler vi,
at du spørger din lokale leverandør til råds.
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Brandklassificering

EN 13501-1

Bfl-s1

Skridsikkerhed

EN 13893

DS - µ ≥ 0,30

Antistatiske egenskaber

EN 1815

≤ 2 kV

Varmeledningsevne

EN 12524

0,25 W/m·K

* Temperatur < 27° C

Forbo Eternal bliver produceret på Forbo Coevorden (NL), og her er kvalitets- og miljøstyringen certificeret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.
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