Rengjøring
av gulv sklisikret med
Antiskli Flis:
Kun vanlig daglig renhold, med egnet såpe er nødvendig.





Rengjøring med mopp:
Ved dagligvask så anbefaler vi først å bruke antistatisk tørrmopper for å fjerne støv, lo, og
skitt på overflaten, gå så over med microfiber våtmopp.
Vi anbefaler ikke bruk av trådmopper, da disse vasker dårlig, og møter mer motstand fra
gulvet.
Microfiber mopper kan brukes med eller uten såpe. Vi anbefaler å bruke såpe ved renhold.
Bruk dagligrenholdssåpe til vanlig renhold, og eventuelt grov rengjøring når gulvet er
meget tilsmusset. Bruk anbefalt mengde som står på såpen. For eksempel. 1 dl pr 10L
vann. NB bruk pumpe eller målebeger slik at du får riktig mengde såpe.
NB. Se på neste side for mer detaljer om vasking med mopp.





Rengjøring med maskiner:
Sklisikringen sitter på overflaten, den kan bli fjernet ved bruk av high speed maskin, eller
daglig vask med gulvvaskemaskin med de groveste børstene. Hvis din gulvvaskemaskin er
av den groveste typen så er det bare å bytte børstene til en finere børste eller pad.
Bruk av grov gulvvaskemaskin eller high speed maskin en eller to ganger pr år til
hovedrengjøring er ikke noe problem.
Ved bruk av gulvvaskemaskin så anbefaler å bruke såpe som er egnet til maskinbruk. Vi
bruker en grovrengjøringsmiddel som er egnet til vanlig vask med mopp og på maskin,
slik at vi slipper å forholde oss til mange forskjellige såper.
NB. Se på neste side for mer informasjon om såper.



Rengjøring av ute arealer:
Normalt sett er det ikke nødvendig å vaske ute. Vask hvis man føler at det er behov, bruk
grovrengjøringssåpe.
Vask med lavtrykk, høytrykk eller gulvvaskemaskin, og grovrengjøringssåpe.



Rengjøring av små arealer
(badekar, dusjkabinett og lignende):
Bruk baderomssåpe, for eksempel fra Jif, og skrubb. Skyll så over med rent vann.









Såpe:
Vi anbefaler å bruke såpe til gulvvaskemaskin, og microfiber mopp.
Bruk kun renholdsprodukter som er egnet til gulvet, dvs. dagligrent, eller grovrent.
Ikke bruk grønnsåpe, klorin og lignende. Grønnsåpe er kun egnet til tregulv, den legger
igjen en oljete hinne på overflaten som er en grobunn for bakterier.
Bruk riktig mengde såpe, bruk målebeger eller pumpe. Det blir ikke renere hvis man
bruker 50% med såpe og 50% med vann, det medfører bare at det blir belegg på gulvet,
som kan med føre skitt vil feste seg.
Ved bruk i dusj, kjøkken, basseng områder og lignende så anbefaler vi at det blir brukt en
sterk såpe, som fjerner fett og døde hud celler, minst en gang pr uke. Hvis belegg ikke
fjernes så vil gulvet bli glatt
Vi anbefaler at kun egnet såpe befinner seg tilgjengelig for renholdspersonale, slik at man
har kontroll på hva som blir brukt.
Hvis dere har spørsmål om såpe så spør Pål Martinsen på Bjørvik, han har meget god
kjennskap til såper og maskiner, se kontakt informasjon under.


















Korrekt bruk av mopp:
Juster høyden på moppeskaftet til haken, slik at den er i riktig høyde for brukeren. Det blir
da optimal vasking, og minimal slitasje på brukeren.
Moppene og moppeskaftet er skråskjert på sidene, når du vasker gulvet så vask alltid med
den korteste siden mot deg. Slik at når du eventuelt setter den fra deg så ser du hvilken vei
du skal bruke den med en gang. Hvis du bytter på å bruke moppen fra den ene til den
andre veien så vil du smøre skitten ned i gulvet igjen.
Påfør vann og såpe på gulvet før, og under vasking. Hell såpevannet punktvis på gulvet,
vask så over. Vi anbefaler at gulvet blir vått under vasking, ikke bare tørrmopping med
noen sprøyt med såpevann.
Tørk over gulvet etter vask med en tørr mopp, for å fjerne det overflødige vannet. Skitt
setter seg lettere på et vått gulv.
Ikke skyll moppen i bøtten, da dette fører til at du viderefører skitten ned på gulvet igjen.
Hvis det er grovt tilsmussede flekker så påfør eventuelt grovrengjøring og vann på
overflaten før vask, slik at det får løst seg opp. Grovrengjøringssåpe har vanligvis to
blandingsalternativer, ettersom hvor skittent gulvet er. Husk målebeger.
Hvis det er noen flekker som er vaskelige å vaske bort, så bruk beinet ditt oppå kluten og
dra den frem og tilbake, da forsvinner de mest gjenstridige flekker.
Bytt mopper mens du vasker, slik at skitten ikke blir smurt ned i gulvet. Hvis moppen din
er skitten på hele overflaten, eller det blir skittrender mens du vasker, så må moppen
byttes oftere.

Vår leverandør av rengjøringsprodukter:
Hvis dere har behov for mopper, gulvvaskemaskiner, såper, eller lignende så kan dere ta
kontakt med vår leverandør av slikt utstyr:
Bjørvik malerservice AS Tlf 33 42 17 33 Vår kontakt person er Erik (kontor), eller Pål
Martinsen (butikksjef). For mer informasjon se www.bjorvik.no
Bjørvik malerservice AS selger også våre sklisikrings produkter på flasker, til
privatpersoner

Kontakt oss:
Hvis det er noe dere lurer på, eller det er noe dere har problemer med, send gjerne
spørsmål til info@antiskli.no Vi vil prøve å gi svar i løpet av 24 timer.
For mer informasjon om oss, og våre produkter, se på vår hjemmeside: www.antiskli.no

