Monteringsvejledning

Den daglige gang sætter naturligvis sine spor på gulvet. Men følger du vejledningen her, vil dit nye
Novilon gulv bevare sit smukke og friske udseende

Daglig rengøring
Snavs, sand og grus fjernes lettest ved støvsugning, fejning eller med en fugtig klud, evt. opvredet
i vaskevand, der er tilsat Monel – et kombineret vaske-/plejemiddel uden voks (0,25 dl til 10
liter vand). Et almindeligt, mildt opvaskemiddel kan også bruges, men vær opmærksom på, at det
ikke har nogen plejeeffekt (overfladebeskyttelse), som Monel har det. Sand og grus skal helst fjernes
med det samme, da det ridser gulvets overflade.

Advarsel

Undgå skurepulver, soda, lud, brun sæbe, salmiak eller andre alkaliske rengøringsmidler. De angriber
vinylens overflade og gør gulvet mat. Overfladen påvirkes desuden af stærke opløsningsmidler
som acetone, fortynder og trikloretylen. Til arealer med stor brugsintensitet kan man – for
at lette den daglige rengøring – påføre en egnet gulvpolish, som f.eks. Forbo Finish.
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Periodisk rengøring

Gulvet vaskes med vand tilsat Forbo Cleaner – et neutralt grundrengøringsmiddel – i forholdet 1 dl
Forbo Cleaner til 10 liter vand. Det fjerner gammelt snavs og sæbefilm.

Pletmodtagelighed
Alle pletter bør fjernes omgående. Visse pletter, f.eks. fra sprit- og kuglepenne, læbestift og gummihæle,
kan vandre ned i vinylen og give blivende mærker. Farvestoffer fra visse vinylmatter, tryk pa plastikposer, bejsede
møbelben, barnevognshjul, eller gummiledninger, dyreafføring og andre stærkt farvende emner, kan trænge ned i
belægningen og være svære at fjerne.

Tips:

Evt. mærker fra gummihæle fjernes med Monel opløst i forholdet 1 dl Monel til 10 dele vand. Alternativt
anvend mineralsk terpentin. Skyl efter med rent vand.
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Pletnøgle
Plet af:

Fjernes med:

Chokolade, fedt, is, fløde, juice, kaffe, sodavand, te, vin
ekskrementer, opkast

Neutralt rengøringsmiddel fotyndet med lunkent vand.

Asfalt, gummi, olie, farvekridt, tusch

Rensebenzin/mineralsk terpentin

Stearin, tyggegummi

Nedkøl med is i pose, skab derefter forsigtigt.

Blod

Koldt vand
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