VEDLIKEHOLD AV UTENVENDIGE
INSTALLASJONER AV POWERGAME OG
POWERGAME PLUS
Jord, søle, nedfall fra trær i nærheten, sprut fra vanningssystemer, eller til og med kjemikalier eller annet materiale,
kan legge seg på banen.
Over tid kan gress eller mose også vises i mellomrommene på flisene.
Følgende vedlikeholdsanbefalinger bør følges.

Jevnlig Vedlikehold.
Avhengig av flisenes utseende, anbefaler vi forskjellige typer rengjøring beskrevet i tabellen nedenfor.

Løvblåser, bruk:
hansker,
Briller, Auditiv
beskyttelse

Utstyr

Høytrykksspyler, bruk:
hansker,
Beskyttelsesbriller,
Auditiv beskyttelse

Rengjøringsmidler

Grunnleggende
rengjøring av fliseflaten

Vaske metode

-

Fjerning av lett rusk fra
overflaten

Blås bort fremmed artikler.

Grunnleggende rengjøring av fliser

Høyttrykksvasking ved
maksimalt 82 bar (1200 psi maks)
med fliser på bakken.

Vann

Fjerning av rusk
fra fliser
Grundig vask
Fjerning av rusk og vegetasjon fra
fliser og på underlaget

Vann

• Fjerning av fliser eller løft av alle fliser.
• Høytrykksvask ved maksimalt 82 bar
(1200 psi maks) gjennom flisene.

• Rengjøring av underlaget under flisene.

Begynn alltid med grunnleggende rengjøring av fliseflaten. Dette vil tillate deg å fjerne bøss og dermed
unngå at de blir sittende fast i flisens mellomrom.
Hvis det er vegetasjon i flisens mellomrom, må du rengjøre grundig. I dette tilfellet må du også behandle
underlaget med et biologisk nedbrytbart produkt som er egnet for den vegetasjonen som har dukket opp.
Dette vil gjøre det mulig å forsinke fremveksten av ny vegetasjon.

For å fjerne flisene, sett inn den stive
spatelen mellom øynene og vipp for å
løsne flisen.

Sett den stive spatelen mellom øyene.

Vipp spatelen slik at flisen kan løsne.

Hvis det bare er tørrt og løst rusk i fliserens mellomrom, må du utføre grunnleggende rengjøring av fliser.
VIKTIG: Informasjonen i dette dokumentet er gyldig fra: 01/11/2019 og kan endres uten varsel. På grunn av kontinuerlige tekniske forbedringer, bør kundene sjekke med oss
at dette dokumentet fortsatt er aktuelt før arbeidet begynner.

VEDLIKEHOLD AV UTENVENDIGE
INSTALLASJONER AV POWERGAME OG
POWERGAME PLUS

SPESIFIKT VEDLIKEHOLD - TILLEGG RENGJØRINGSPRODUKTER
Vann under trykk er generelt tilstrekkelig til å rengjøre flisene.Ved tilsetning av produkter, sørg for å
følge anvisningene på vedlikeholdsproduktene for å sikre at de behandles i henhold til gjeldende
regler.Et nøytralt vaskemiddel fortynnet i vann kan også bidra til god rengjøring.

FLEKKER OG MERKER
• Bruk en fettfjerner for å fjerne olje, fett eller tjære.
• Hvis fettfjerningsmidlet (pH 8 til 10) ikke er effektivt, bruk en klut dynket i et løsemiddel som aceton.
• Rengjør overflaten igjen med et vaskemiddel for å sikre at alle kjemikalier blir fjernet.
• Tyggegummi er vanskelig å fjerne når de er i omgivelsestemperatur.

Kalk avsettninger
Kalkholdige avsettninger påvirker ikke ytelsen til gulvbelegget, men kan påvirke den estetiske appell.
• For å fjerne kalkholdig avleiringer, bruk en blanding av vann og et rensemiddel for badekar, servant og
keramikk (pH 1 til 3).
• Dypp en børste eller grov kost i løsningen, og børst deretter de berørte delene kraftig.
• Etter børsting, dryss lett natriumbikarbonat på de rensede områdene og skyll overflaten grundig med
vann.

ADVARSEL
Ikke bruk hydrokarbonbasert vedlikeholds- eller rengjøringsprodukter (for eksempel white spirit, nafta,
parafin, diesel og bensin).
Disse vedlikeholdsproduktene skal ikke skade flisene, men de etterlater ofte en film eller rester vanskelig å
fjerne, noe som gjør overflaten veldig glatt.
Ikke bruk flytende blekemiddel eller andre klorbaserte vedlikeholdsprodukter, fordi de angriper flisens
strukturelle integritet, så vel som fargene. Produkter som inneholder natriumhypokloritt, bør unngås (i
flytende blekemiddel).
Ikke la petroleumsdestillater (malingstynnere, bensin, olje osv.) komme i kontakt med flisene.
Tørk eller utvask søl så snart som mulig.

