Skötselanvisning

SafeStep R11, SafeStep R12 och SafeStep Grip
SafeStep R11, SafeStep R12 och SafeStep Grip är plastgolv som genom sitt innehåll av
karborundumpartiklar och genom ytstrukturen är avsedda för miljöer där ökad stegsäkerhet är
önskvärd.
Den förhöjda friktionen innebär att vanliga torra och fuktiga moppstädmetoder inte alltid är lämpliga.
Istället kan dagligskötseln utföras genom dammsugning av torra ytor eller vid hård nedsmutsning med
hjälp av kombinationsmaskin eller likvärdig maskin.
SafeStep R11, SafeStep R12 och Safe Step Grip skall inte ytbehandlas ytterligare eftersom golvet då
blir slätare och den önskade stegsäkerheten försämras.

Byggstädning
Grovstädning
Rengör golvet från skräp, smuts och damm. Dammsug eller sopa golvet.
Rengöring
Skura golvet rent. Använd i första hand kombinationsmaskin eller skurmaskin med borste samt ett
neutralt rengöringsmedel. Följ kemleverantörens anvisningar. Sug upp allt smutsvatten med
vattensug. Om maskiner inte kan användas, använd skurborste/levang och gummiraka.
Sköljning
Skölj golvet minst två gånger med vatten. Sug upp allt vatten efter varje sköljning med vattensug. Låt
golvet torka.

Daglig skötsel
Torr städning
Det dagliga underhållet utgörs i första hand av dammsugning. Använd borstmunstycke på
dammsugaren.
Våta manuella städmetoder
Använd neutralt rengöringsmedel, pH 7 – 8. Vid hård nedsmutsning kan grovrengöringsprodukt med
ca pH 10 användas, såvida eftersköljning sker med rent vatten. Använd skurborste/levang och
gummiraka.
Maskinella städmetoder
För bästa resultat används en kombinationsmaskin med borste. Vid kraftig nedsmutsning tillsätts en
grovrengöringsprodukt vid skurningen. Efterskölj med rent vatten.

Periodiskt underhåll
Periodisk rengöring sker på samma sätt som vid byggstädning. Vid svår nedsmutsning kan man låta
en rengöringslösning verka på golvet några minuter före skurning. Högtrycksrengöring är ett alternativ
till skurning om vattenöverskottet kan tas om hand.
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Våtutrymmen
I utrymmen där vattenstänk kan orsaka kalkavlagringar, finns ibland behov av sura rengöringsmedel,
pH 3 – 5. Utrusta våtrum med gummiskrapa så att vattenstänk och spill kan avlägsnas omedelbart för
att minska avlagringen på golven. Förvara inte gummiskrapan stående på golvet eller hängande mot
en plastvägg då missfärgning av gummi (migration) lätt kan uppstå.

Fläckborttagning
Fläckar skall tas bort genast, annars kan vissa fläckar tränga ned i plastmattan ( så kallad migrering)
och går då inte att avlägsna. Detta gäller t ex asfalt, färgkritor, kopiatorstoner, gummiklacksmärken,
kulspets och skokräm. Även vissa färgämnen i plasttrasmattor, gummifötter, vagnshjul, tryck på
plastpåsar mm kan ge missfärgning som inte kan tas bort.
Fläck av:

Tas bort med:

Choklad, fett, frukt, juice, glass, grädde,kaffe,läsk,
saft, te, vin, ägg, öl, exkrementer, urin

Neutralt rengöringsmedel utspätt i ljummet
vatten

Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot, färgkritor,
Läppstift, tusch

Tvättnafta, T-sprit. Använd vit eller röd
nylonduk alternativt borste

Stearin och tuggummi
och

Kylspray alternativt is i plastpåse. Spräck
skrapa försiktigt när det torkat ordentligt

Blod

Kallt vatten, eventuellt med tillsats av
ammoniak

Rost, kalk

Lätt surt rengöringsmedel pH 3 – 4

Lim

Limtvätt, lacknafta. Efterskölj med rent
vatten
och torka torrt.

Eftertorka alltid med torkduk och rent vatten efter fläckborttagning

Följ alltid anvisningarna från respektive kemikalietillverkare.
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