TARAFLEX SPORTSGULV
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER

Normalt renhold:
Regelmessig rengjøring som støvsuging og tørr/fuktig
mopping samt rengjøring med skuremaskin med hvit
eller rød rondell. Bruk kun en liten mengde nøytralt
rengjøringsmiddel. Husk at en pH-verdi over 7 kan
påvirke matte og linjer.
OBS! Ikke hell vann på større flater for så å suge /
tørke det opp etter noen minutter.

Fjerning av flekker/håndballklister:
Unngå helst at flekker tørker inn, og fjern dem så raskt
som mulig med en fuktig klut eller lignende.
Håndballklister fjernes med et miljøvennlig klisterfjerningsmiddel. Påfør middelet på flekken, og la virke i
5-10 minutter. Tørk deretter med en fuktig klut. Deretter kan det brukes skuremaskin. På malte linjer må det
imidlertid ikke brukes sterke rengjøringsmidler, fordi
linjene da vil bli vasket bort etter en tid. OBS! Skuremaskinen må ikke stå stille og arbeide på gulvet. Sorte
merker etter skosåler er lette å fjerne og bør forsvinne
ved normal rengjøring. Dersom merkene likevel sitter
igjen, kan de gnis bort med en tørr eller fuktig klut.
Sko som avgir slike merker bør unngås.

Gulvet skades av:
• Stående vann, spesielt på linjer og ved gulvringer
og andre beslag i matten.
• Feil bruk av skuremaksin.
• Sterke løsemidler som aceton, toluen, perkloretylen
som kan forårsake buling, oppmyking, krymping
og fargeendringer på plastgulv.
• Sterke polerings- og flekkfjerningsmidler som er
løsemiddelbaserte samt kraftig skurepulver.
• Grov stålull.
• Grov skurenylon (grovhetsfarge sort eller brun), og
vær også forsiktig med fin skurenylon.
• Unngå også klorerte hydrokarboner, cellulosefortynning, oljebaserte voks, såpe eller skuremidler.

Skader i sportsgulv:
Eventuelle skader i konstruksjonen eller matten
må meldes til leverandør for reparasjon. Taraflex
Sportsgulv er lett å reparere ved skade.

TARAFLEX SPORTSGULV
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER

Kontroll av hallens utstyr:
Innebandymålene må kontrolleres regelmessig, slik
at det finnes slitebeskyttelse (plastbeskyttelse) under stengene for å unngå skade på matter og linjer.
På rullende utstyr som vogner til innebandymål og
gymnastikkutstyr må hjulene kontrolleres med jevne
mellomrom.

Skilt og tyngre materiell på Taraflex
sportsmatte:

Fottøy:

Dersom det er behov for bruk av lift på gulvet, må
denne ikke veie over 2000 kg. Den må ha en
punktlast på maks 500 kg/m2. Dekk først matten
med en 22 mm kryssfinerplate for å beskytte gulvet
og fordele vekten. Det samme gjelder dersom noe
skal stå på gulvet over lengre tid. Dette er viktig for
å hindre at skumbaksiden på matten deformeres.

Utesko og sko med såler som avgir sorte merker
bør unngås.

Bevegelsesspalte:

Gulvlist:
Eventuelle ventilasjonsåpninger må aldri tettes igjen
med tyggegummi, papir, el. Dette er viktig for å sikre
at gulvet ventileres etter de forutsetningene som ble
gjort ved installasjon.

Pass på at det ikke renner vann under terskler, lister
eller andre endeprofiler. Kontroller detter
regelmessig, og iverksett nødvendige tiltak for å
unngå at vann skal finne veien ned under gulvet.

Ventilasjon:
Hallens ventilasjon må aldri stenges av. Det er viktig
at det beholdes en jevn, relativ luftfuktighet mellom
30 og 60 %.

Sugepropp

Gulvringer: (Eller andre beslag i gulvet)
• Etter våt vask av gulvet skal gulvringenes lokk tas
opp og tørkes av.
• Vann som kommer ned i mansjetten må fjernes.
• Ta opp gulvringene og la dem ligge og tørke
minst en natt i uken.
• Når gulvet er rengjort og tørt, bør gulvringenes
funksjon kontrolleres.
• Gulvlokk som er kledd med sportsmatte må kun
fjernes med sugepropp.

