Rengöring rekommendation
norament® 926 crossline
norament® 825 - 925 - 926 grano / lago / serra / strada
norament® 923 – 923 grano - 992 – 992 grano
norament® 928 ed – 928 grano ed - 927 grano ec

noraplan® mega acoustic - signa acoustic - stone acoustic - sentica
acoustic
noraplan® astro ec - mega ed - signa ed - stone ed - sentica ed
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Byggrengöring efter installation

Inledande polering

Daglig städning

Underhållspolering

Periodiskt underhåll /

Dammsug eller sopa ytan för att
avlägsna lös smuts och byggdamm.
Blötlägg golvytan med ett lämpligt
rengöringsmedel (se rengöring och
underhållsprodukter) och låt verka i ca.
10 min. Skura därefter noggrant golvet
med singelskurmaskin och röd rondell.
Viktigt: rengöringsmedlet får inte tillåtas
att torka.
Ta bort den smutsiga rengöringslösningen med en våtsug. Skölj med
rent vatten och ta även bort vattnet med
en våtsug.

Efter att golvbeläggningens yta är torr,
späd ett polerbart allrengöringsmedel
(se rengöring och hygienprodukter)
med vatten och applicera jämnt med
en finmaskig mopp.
Polera den torkade ytan med
passande polerrondell (för släta golv)
eller poleringsborste (för strukturerade
golvbeläggningar) med en highspeed
maskin.

Manuell rengöring:
Bra rengöringsresultat uppnås med ett
2-stegs mopp-system eller också med
en speciell 1-stegs rengöring med
lämplig mikro-fiber mopp och lämpligt
rengöringsmedel (se rengöring och
underhållsprodukter)

Maskinrengöring:
Använd lämplig röd rondell * med låg
skummande rengöringsmedel enligt
rengöringsmedeltillverkarens
rekommendationer.

Underhållspolering görs vid
behov beroende på
användningsfrekvens och
slitage. Använd lämplig
polerrondell / polerings
borste för bibehålla en
lättstädad yta.

Intensiv rengöring
Om ev. smutsfilm inte längre
tas bort genom den dagliga
städningen bör ett noggrant
periodiskt underhåll utföras
med en singelskurmaskin och
röd rondell.
Valet av rengöringsmedel beror
på typ av föroreningar och
smutsnivå. Be rengöringsmedelstillverkarna om lämpliga
rengöringsmedel och
förfaranden.

Grundläggande information:
-

-

Vänligen läs den tekniska informationen och säkerhetsdatabladet på rengörings och underhållsprodukterna.
Denna rengörings rekommendation gäller endast för limmade golv.
På elektriskt ledande golvbeläggningar, får ingen underhållsprodukt användas som har en negativ effekt på de elektriska egenskaperna hos golvbeläggningar. I detta fall kan det vara
nödvändigt att skapa ett provområde.
High-speed maskiner med 1000 - 1500 varv/m kan användas.
nora pads är särskilt utformade för nora golvbeläggningar och kännetecknas särskilt av en mycket lång livslängd och effektivitet.
nora pads är inte lämpliga att använda vid följande ytstrukturer: runda pastiller, reliefstruktur (t.ex. Serra), reflexbrytande ytstruktur (t.ex. noraplan stone), noraplan uni.
För maskinrengöring i låga svåråtkomliga områden kan följande maskiner användas:
• Qleeno Standard (Qleeno AB Sverige)
• Nilfisk SC-350 (Nilfisk-Advance AB)
För mer information fråga nora systems AB
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Rengörings rekommendation
norament® 926 crossline
norament® 825 - 925 - 926 grano / lago / serra / strada
norament® 923 – 923 grano - 992 – 992 grano
norament® 928 ed – 928 grano ed - 927 grano ec

noraplan® mega acoustic - signa acoustic - stone acoustic - sentica
acoustic
noraplan® astro ec - mega ed - signa ed - stone ed - sentica ed

Rengöring och underhållsprodukter
Rengöring och underhållsprodukter som anges i tabellen är rekommendationer ifrån tillverkare på den tyska marknaden. Beroende på projektets art kan det vara lämpligt att I vissa fall
bortse från dessa standardrekommendationer och istället använda produkter och metoder som rekommenderas av andra tillverkare. Kontrollera då alltid med tillverkaren av dessa
städprodukter och följ deras produktspecifika anvisningar!
Tillverkare

Byggstädning

Inledande polering

Diversey GmbH
D-68219 Mannheim
Tel. +49 (0)621 / 8757 – 0

Taski Jontec utspädda med vatten 1:4 för Taski combi
norament och 1:9 för noraplan
utspädd 1:9 med vatten, poleras

Daglig städning
med 2-stegs moppsystem
Taski tensol alternativt
Taski 300
Spädning enligt tillverkarens
anvisningar

Dr. Schnell Chemie GmbH TEMPOLINO ULTRA
FLOOR TOP
D-80807 München
1:4 utspädd med vatten för norament och
Tel. +49 (0)89 / 350 608 – 0 1:9 spädas för noraplan
1:4 till 1:9 utspädd med vatten, poleras

FLOOR TOP alternativt unic magi
Spädning enligt tillverkarens
anvisningar

Ecolab Deutschland GmbH
D-40589 Düsseldorf
Tel. +49 (0)211 / 9893 – 0

Bendurol Maxx
Idan brillant plus
1:3 utspädd med vatten för norament och 100 ml (= 10 delar) till 8 l vatten + polering
1:9 för noraplan

Indur maxx alternativt Magic maxx
Spädning enligt tillverkarens
anvisningar

Johannes Kiehl KG
D-85235 Odelzhausen
Tel. +49 (0)8134 / 9305 – 0

COPEX
PROCUR koncentrerat
1:4 utspädd med vatten för norament och 25 ml till 1 l vatten
1:9 för noraplan
poleras

PROCUR koncentrerat alternativt
Veriprop
Spädning enligt tillverkarens
anvisningar

Tana-Chemie GmbH
D-55120 Mainz
Tel. +49 (0)6131 / 964 -03

LINAX plus
TAWIP
1:3 utspädd med vatten för norament och 1:4 till 1:9 spädas med vatten
1:9 för noraplan
poleras

TAWIP alternativt CLEAN extrem
Spädning enligt tillverkarens
anvisningar
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