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Hygieniska PVCu väggbeklädnadssystem
rekommenderade rengöringsmetoder
Altro Whiterock FR™ PVCu väggbeklädnad,

Manuell - varje vecka
1. Tvätta med vatten eller utspädd såp-/
rengöringslösningar. Följ tillverkarens

Använd bara en mjuk duk. Använd inte slipande
rengörare, kuddar eller stålull.

spädningsinstruktioner.

Sterilisering och högtrycksrengöring
1.Steriliseringslösningar (från andra leverantörer) kan
användas om man följer tillverkarens instruktioner.

Observera den maximala temperaturen på 60°C för
alla Altro Whiterock FR produkter.

2.Högtrycksrengöring med varmt vatten kan genomföras
om munstycket hålls minst 600 mm från väggytan.

Kraftiga och envisa fläckar
1.Rengör kraftigt nedsmutsade områden med
AltroClean™ 44 rengöringsmedel eller motsvarande
alkaliska rengöringsmedel.
2.Avlägsna envisa fläckar med Altro Whiterock
Cleaner A859.

Dammiga miljöer
1.För att minska den statiska uppladdningen efter
rengöringen kan man applicera Antistatic Solution
A809 på alla ytor när de är torra.

Om man inte underhåller Altro Whiterock FR i enlighet med

Kontrollera att du har säkerhetsdatabladet för alla

rekommenderad procedur kan det påverka produktens

rengöringsmedel som du tänker använda. Om du har några

prestanda. Ytterligare information finns hos Altro Walls.

frågor så hjälper vår tekniska serviceavdelning dig gärna.
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Tips för lyckat underhåll av Altro Whiterock FR PVCu väggbeklädnad
1. Skapa ett regelbundet rengöringsprogram som passar

3. Avlägsna regelbundet märken efter skor och kraftig

användningen av och trafiken i området – mycket trafik

nedsmutsning – märken och smuts ska avlägsnas oftare

eller mycket synliga områden eller platser med stränga

än underhållsprogrammet, t.ex. varje dag.

hygienkrav måste rengöras oftare än områden som sällan

Använd aldrig slipande kuddar eller rengöringsmedel.

används eller där utseendet har mindre betydelse. Ett

4. En varm vattenstråle kan orsaka skada – använd med

veckovis rengöringsprogram är det minsta som

försiktighet och aldrig närmare än 600 mm eller över

rekommenderas.

maximala temperaturrekommendationer.

2. Använd rekommenderade rengöringsmedel – använd
endast rekommenderade rengöringslösningar, deras

Rengöringsmedel av hög kvalitet garanterar effektivt underhåll
och utgör bara en liten del av underhållskostnaderna.

motsvarigheter eller steriliseringslösningar vid korrekt
koncentration. Blanda inte rengöringsmedel och följ alltid
tillverkarens instruktioner.

för mer information
tel: +46 (0)40 31 22 00 fax: +46 (0)40 94 93 64
e-post: info@altro.se eller besök www.altro.se
Altro Nordic ab, Box 9055, S-200 39 Malmö, Sverige.
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