Teqclean
Teqton-golv bör, liksom alla andra industriella beläggningar
och golv, behandlas.
Behandlingsbehov
Man talar om tre faser som alla har som mål att förbättra hållbarheten,
förebygga uppbyggnad av smuts, optimera de dammbindande egenskaperna
samt att säkerställa att golvet framstår som presentabelt:
1) Impregnering... Utförs för att göra golvet smutsavvisande och
dammbindande
2) Dagligt underhåll... För att avlägsna ackumulerad smuts och i största
möjliga omfattning
säkerställa fortsatt smutsavvisning och dammbindning
3) Grundrengöring... När aktuell belastning gör det nödvändigt
Teqclean används både till grundimpregnering och till periodisk rengöring och
underhåll av teqtongolv.
Steg 1 – Impregnering av nytt golv
Teqton-golvet dammsugs grundligt, eftersom ytan bör vara dammfri innan
impregnering påbörjas. Golvet tvättas därefter med en blandning av 4 dl
Teqclean i 10 liter vatten. Golvtvättvattnet efterlämnas som en vattenﬁlm,
som får torka. Det görs bäst med en kombinationsmaskin/golvtvättmaskin,
som kan fördela blandningen jämnt över hela golvet. Efter minst en halvtimme kan överﬂödigt tvättvatten sugas upp med maskinen.
För att mätta golvet, upprepas ovanstående behandling 2-3 gånger. Därefter
är golvet klart för dagligt bruk och rengöring.
Steg 2 – Daglig rengöring
Daglig rengöring genomförs med en blandning av ½ - 1 dl Teqclean blandat
med 10 liter vatten. Golvtvätt genomförs bäst med en kombinationsmaskin/
golvtvättmaskin med en hård nylonborste.
Steg 3 - Grundrengöring
Efter behov genomförs en grundrengöring av teqton-golvytan. Detta görs
för att avlägsna överﬂödig behandlingsﬁlm. Golvet tvättas med 5 dl Teqclean
blandat med 10 liter vatten. Grundrengöringen genomförs bäst med en
maskin med hård nylonborste. Omedelbart efter grundrengöringen, sköljs
golvet med rent vatten. Därefter är golvet redo för fortsatt daglig rengöring.
Doseringsanvisningar:
Impregnering: 4 dl Teqclean till 10 liter vatten
Daglig rengöring: ½ dl Teqclean till 10 liter vatten
Grundrengöring: 5 dl Teqclean till 10 liter vatten
Viktigt:
Om golvet har använts innan impregneringen, bör golvet grundrengöras
först, så att all gammal smuts och rester av rengöringsmedel avlägsnas från
ytan, som därefter kan impregneras.
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