PLEJEVEJLEDNING
til DISANO designgulve i områder med kraftigt slid
Ved behov skal der efter monteringen gennemføres en grundrengøring med HARO Clean. Vær opmærksom på
afsnittet – Fugtig rengøring under punktet Intensiv pleje.
Førstegangspleje:
 Efter lægningen af gulvet anbefales det at påføre clean & green aqua shield. Clean & green aqua
shield påføres ufortyndet med en gulvmoppe. Clean & green aqua shield fordeles på gulvet i
længderetning i et jævnt lag med gulvmoppen i overlappende baner. Rumtemperaturen bør ligge
mellem 18 °C og 22 °C ved en relativ luftfugtighed på 45 % til 65 %. Forbrug: ca. 30 ml/m². Du
kan gå på gulvet efter ca. 2 timer. Når du anvender clean & green aqua shield, kan der komme
ændringer i glansgraden.
Basispleje:
Tørrengøring:
 Normalt er det nok at tørrengøre DISANO designgulve med moppe, kost eller støvsuger.
Fugtig rengøring:
 Vi anbefaler, at du alt efter hvor snavset gulvet er og hvor stærkt det belastes, regelmæssigt foretager
en fugtig rengøring af gulvet med parketrengøringsmidlet clean & green natural.
 Hæld et ½ doseringslåg clean & green natural i 5 liter koldt vand.
Tør derefter gulvet let fugtigt med en hårdt opvredet klud. Det er vigtigt, at gulvets overflade ikke
rengøres for fugtigt; undgå altid, at der står vand på overfladen. Hvis du polerer efter med en
plejeklud, optimerer du gulvets glans.
Intensiv pleje:

Opfriskning:
 For en optisk opfriskning og forøgelse af slidstyrken anbefaler vi gulvplejen clean & green aqua
shield.
 Gulvet skal rengøres grundigt først (støvfrit). Til rengøring anbefaler vi clean & green active. Clean &
green aqua shield påføres ufortyndet med en gulvmoppe. Clean & green aqua shield fordeles på
gulvet i et jævnt lag med gulvmoppen i overlappende baner. Rumtemperaturen bør ligge mellem 18
°C og 22 °C ved en relativ luftfugtighed på 45 % til 65 %. Forbrug: ca. 30 ml/m² (afhængig af
overfladens sugeevne). Du kan gå på gulvet efter ca. 2 timer. Når du anvender clean & green aqua
shield, kan der komme ændringer i glansgraden.
Nyttige henvisninger:
Rumklimatiske forhold:
 For at undgå skader på gulvet, men også for dit eget personlige velbefindende overholdes et indeklima på
ca. 30-60 % relativ luftfugtighed ved en rumtemperatur på ca. 20 °C.
 For at holde luftfugtigheden konstant – især i fyringsperioden – anbefaler vi anvendelse af en elektrisk
luftfugter.
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Fugtig rengøring:
 Alt efter hvad gulvet anvendes til, og hvor snavset det er, vil det være nødvendigt at rense det
grundigt. Hertil benyttes clean & green active.
 Hæld
et
½
doseringslåg
clean
&
green
active
i
5
liter
koldt
vand.
Tør derefter gulvet let fugtigt med en hårdt opvredet klud. Det er vigtigt, at gulvets overflade ikke
rengøres for fugtigt; undgå altid, at der står vand på overfladen. Gentag processen efter behov.
 Efter hver grundrengøring skal gulvet plejes med clean & green acqua shield.

Værdibevarelse:



For at opretholde DISANO designgulvets kvalitet anbefaler vi at sætte møbelglidere i filt eller teflon under
stol- og bordben (i HARO-shoppen hos din specialist) og lægge en måtte ved indgangen (for at beskytte
gulvet mod fugtighed, snavs og sand).
Stole og kontorstole med hjul skal være i overensstemmelse med DIN 68 1 31, der bør kun anvendes hjul af
typen W (blød). Et yderligere godt tip til forebyggende foranstaltninger er de polykarbonatmåtter, som vi
tilbyder. Damprensere er ikke egnede.
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