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Amtico Cirro är PVC-fria heterogena design vinylplattor (LVT) för
offentlig miljö. Då plattorna har PUR-förstärkt yta från fabrik krävs ingen
installationsbehandling i samband med installationen. PUR-ytan
underlättar städning och reducerar kostnaderna för underhållsprodukter.

Allmänna råd
Använd Amtico Entryway eller motsvarande avtorkningsmattor. Ett
effektivt och rätt dimensionerat entrésystem kan stoppa över 80 % av
den smuts som kommer in via entréerna, vilket minskar kostnaderna för
såväl skötsel/underhåll som slitage. Golven hålls fräscha, man minskar
risken för onödig repning, samt att även beläggningens livslängd ökar.
Använd alltid möbeltassar (ej gummi) för att minimera risk för att golven
repas.

Byggstädning
I samband med byggnation/golvläggning uppstår alltid alkaliskt byggdamm som kan skada det nya golvet, därför skall byggstädning utföras
innan nya golv tas i bruk. Detta gäller även om golven varit täckta
under byggtiden.
1. Dammsug, sopa eller moppa golvet.
2. Våtskura med lågvarvig singelskurmaskin
alternativt kombiskurmaskin med röd rondell
eller mjuk nylonborste.Tillsätt Amtico
Maintainer eller av annan kemleverantör
rekommenderat neutralt medel (pH 7-9).
3. Sug direkt upp den lösa smutsen med våtsug
eller kombiskurmaskin.
4. Skölj direkt med rent vatten, i sista sköljvattnet
skall surt medel tillsättas för att neutralisera ev.
kvarvarande alkaliska byggdammsrester.
5. Efterpolera vid behov med vit rondell (3M-typ).
Notera att torrpolering riskerar höja glansen på
matta golv.

Fläckborttagning:
Fläckar tas bort direkt när de är färska. Plastgolv riskerar att
missfärgas av exempelvis olja, asfalt, gummi, bläck, tusch,
skokräm, rost etc. då dessa kam migrera ner i materialet
och ge bestående fläckar.
Klackmärken:
Klackmärken kan uppstå genom friktion mellan skosula och
golvbeläggning, och lämnar rester från skosulan i varierande
grad beroende på skosulans innehåll och kvalitet. Golven är
PUR-behandlade vilket gör att klackmärken är lätta att ta
bort med exempelvis en torr eller fuktig trasa, gärna med mikrofiber. Det
finns även speciella fläcksuddare. ex. mikrofibersvamp som man med lätt
hand avlägsnar även krafiga klackmärken lätt. Det finns även varianter
som man kan färsta på skon om man vill arbeta upprättstående,
exempelvis Vileda har en sån variant baserad på mikrofiberduk.

Fläcktyp

Tas bort med

Kaffe, chocklad, jucie, fett, ägg
m.m.

Neutralt rengöringsmedel och
ljummet vatten.

Blod

Kallt vatten

Exkrementer, uppkastningar, urin

Neutralt rengöringsmedel och
ljummet vatten.

Tusch, bläck, läppstift, kritor,
läppstift

Tväftnafta, lacknafta

Tuggummi, stearin

Kylspray eller kallt vatten. Skrapa
mycket försiktigt med kniv/sickel.

Rost

Neutralt rengöringsmedel och
ljummet vatten.

Starka lösningsmedel som thinner, aceton etc. skall inte användas då de
förstör golvet. OBS! stålull, grov skurnylon och andra slipande material
repar golvytan och mattar ner golven.

Periodiskt underhåll
Rutinstäd / Daglig städning
Daglig städning och städfrekvens skall anpassas efter behov. Om man
har för våta städmetoder kan smuts och rengöringsmedelsrester bli kvar
och ge flammiga golv när vattnet dunstar av. Felaktig dosering och/eller
användning av felaktiga rengöringsmedel kan ge upphov till att en
smutsupptagande film på golvet bildas som ger tröga svårskötta golv
(och halkrisk om de blir våta) samt i vissa fall att även golvets yta kan
skadas.
Spill skall torkas upp omedelbart och fläckar skall tas bort
löpande när de är färska (se separat fläcknyckel)
Dammsug eller moppa upp sand och andra grova lösa
partiklar dagligen då de riskerar att repa golven.
Manuell städning:
Torr eller fuktmoppning. Vid fuktmoppning
används Amtico Maintainer eller av annan
kemleverantör rekommenderat neutralt allrent.
Följ leverantörens doseringsanvisningar.
Maskinell städning:
Kombiskurmaskin med röd golvvårdsrondell (av 3M-typ)
eller mjuka nylonborstar. Använd Amtico Maintainer eller
av annan kemleverantör rekommederat neutralt
lågskummande allrengöringsmedel.
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Alla golv behöver periodiskt underhåll, detta skall dimensioneras
utifrån vilken verksamhet som bedrivs, lokalisering, trafik, årstid
och smutsningsgrad. Frekvensen kan mot bakgrund av ovanstående
variera kraftigt, allt från nån enstaka gång per år till kanske månadsvis.
Vid svårt smutsade golv skuras golven med lågvarvig maskin och blå rondell (3M-typ), tillsätt Amtico Maintainer eller
av annan leverantör rekommenderat rengöringsmedel, följ
doserings-anvisningarna.
Sug direkt upp smutslösningen, skölj noga med rent
vatten. Låt golvet torka helt innan eventuell torrpolering
utförs.
Efter rengöring kan golven torrpoleras / spraypoleras för
att återställa en lättstädad yta och ta bort gångstråk och
andra ytrepor samt friktions/klackmärken. Använd
polermaskin med max ca 450 varv med vit-gul-rosa rondell
(av 3M-typ)

OBS! Torrpolering och spraypolering kan höja glansen på golv med matt
yta som ex. vis Amtico Cirro. För att undvika uppglansning kan
lågvarvspolering utföras vått, sug upp vatten med våtsug.
Var uppmärksam på att vatten kan tränga ner i skarvar och ge upphov till
plattsläpp vid användning av mycket vatten.

