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Produktbeskrivelse 
UV Care Shield er en stærk vandbaseret UV-finish, der efter hærdning på stedet straks 
giver en langvarig overfladebeskyttelse til Marmoleum gulvet. 
  
Funktioner 
• UV Care Shield er en permanent og slidstærk overfladefinish til Forbos linoleumsgulve  
• Gulvoverfladen kan tages i brug umiddelbart efter påføring og hærdning: montering af 

møbler og trafik kan starte øjeblikkeligt  
• Udseende som nymonteret fabriksfinish  
• Meget resistent mod pletter: Overfladen er resistent over for alkohol- og 

hånddesinfektionsmiddel  
• Fri for isocyanater og opløsningsmidler. Let at montere: intet behov for separat 

grunding, klar til brug  
 

Tekniske data 
 
Indeholder UV lak til hærdning på stedet  
Emballage 5 liter dunk  
Farve Mælkehvid (lak) 

Gennemsigtig (når lak er hærdet)  
Opbevaringstid 9 måneder 
Opbevaring Opbevares ved temperaturer på mellem 5-25 ° C 

(40-80 ° F) Skal opbevares frostfrit. Beskyt mod 
UV-lys  

Forbrug 50 - 75 g/m² pr. lag 
Tørretid 1-3 timer pr. lag, afhængig af tørringsforhold 
Klar til trafik, mekaniske belastninger Umiddelbart efter UV-hærdning 
Endelig præstation Umiddelbart efter UV-hærdning 
Glansniveau Mat glans 
Skridsikkerhed Marmoleum vil efter påføring af UV-Careshield 

have en R9 klassifikation. 
Godkendte gulvtyper Forbo Marmoleum 
 
Bemærk, at UV Care Shield ikke er beregnet til kemisk stripping 
 
Påføring/behandling  
• Før anvendelse, skal gulvet forberedes, grundrengøres og tørres for at sikre, at al 

smuds, gamle plejemidler mv. er fjernet fra gulvoverfladen. 
 

• Mål fugtighedsniveauet på gulvoverfladen f.eks. ved hjælp af en Gann-
fugtighedsmåler. Udfør denne måling flere steder. Registrér værdierne, da det er 
baggrundsværdierne til dokumentation.  

 
•  Ryst dunken godt, og lad den hvile et par minutter inden påføring.  

Monterings-/-vedligeholdelsesvejledning 
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•  Påføring af lakken skal ske ved en rumtemperatur på mellem 15 og 25 °C. 

 Påfør UV Care Shield med en 9 - 11 mm mikrofiber-rulle i god kvalitet med skrå kanter. 
Anvend en malingsbakke. Påføringsvægt pr. lag er 50 - 75 gr/m².  

 
•  Lad lakken tørre i 1 - 3 timer afhængigt af rumforholdene. Fra 30 minutter efter 

påføring kan en blæser bruges til hjælp i tørreprocessen.  
 

• Efter tørring påføres et andet lag (50 - 75 gr/m²) om nødvendigt.  
 
•  Når lakken er fingertør, skal du chekke luftfugtighedsniveauet igen. Når 

fugtighedsniveauet er +/- 1 point i forhold til den første måleværdi, er lakken klar til 
hærdning.  

 
•  UV-hærdning udføres med UV-udstyr som DecoRad Floormate. Kør med en hastighed 

på 6 m/min. Sørg for kun at gå på den hærdede lak. Brug tilstrækkelig overlapning i 
passene for at sikre, at hele gulvet hærdes. En speciel håndholdt UV-enhed bruges til  

 hærdning af kanter og andre områder, som Floormate ikke kan nå.  
 
• UV-hærdning skal udføres i henhold til sikkerhedskrav fra maskinproducenten. Se 

leverandørens sikkerhedsinstruktioner ved brug af maskinen og UV-beskyttelse af det 
omgivende område under renoveringen. 

 
Efter hærdning er gulvet straks klar til brug. 
 
 
Rengøring og vedligeholdelse: 
 
På Marmoleum med UV-CareShield anbefales følgende: 
 
Regelmæssig rengøring: 
Valget af metode til regelmæssig rengøring afhænger af det forventede omfang af snavs, 
slid og ønsker om udseende og hygiejnestandard. 
 
1. Fjern støv og løst snavs ved at støvsuge, feje eller moppe. 
 
2. Fjern pletter og spild med en fugtig moppe og et universal-gulvrengøringsmiddel.    
     Anvend alternativt skuremaskine eller kombimaskine. 
 
3. Det kan være nødvendigt med en kombineret rengørings- og vedligeholdelsesindsats i dit 
     regelmæssige rengøringssystem. Anvend f.eks. Forbo Monel vaskeplejemiddel 
 
Vedligeholdelse 
Følgende vedligeholdelsesindsatser skal anvendes efter behov til vedligeholdelse og 
genopretning af et tilfredsstillende udseende. 
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Efter de følgende trin er gulvet igen klar til regelmæssig rengøring 
1. Fej, mop eller støvsug gulvet for at fjerne løst snavs og skidt. 
 
2. Rengør gulvet med en kombinationsmaskine med en vaskerondel og et neutralt 
    universalgulvrengøringsmiddel (Forbo Cleaner). Anvend om nødvendigt en af 
    vedligeholdelsesprodukterne som nævnt i punkt 3 under "Regelmæssig rengøring" 
 
Ved kraftigt tilsmudsede områder kan følgende trin udføres efter trin 1 
• Skrub med grøn rondel og et neutralt universalgulvrengøringsmiddel (Forbo Cleaner). 
 
• Skyl efter med rent vand, og lad gulvet tørre. 
 
• Polér med skuremaskine med en vaskerondel. Anvend om nødvendigt en af 
   vedligeholdelsesprodukttyperne i punkt 3 under "Regelmæssig rengøring”. 
 

 


