Rekommenderade städmetoder
Altro Stronghold™ 30 / K30, Altro Aquarius™, Altro Classic™ 25 / X25,
Altro Reliance™ 25, Altro Atlas™ 40 / X40, Altro Suprema™,
Altro Walkway™ 20 / VM20, Altro Walkway™ 20 / VM20 SD, Altro XpressLay™

Manuell

Mekanisk – svårt nedsmutsat

1. Sopa upp smuts och damm. Plocka upp större

1. Dammsug upp smuts och damm. Plocka upp större

skräpbitar.
2. Applicera ett korrekt utspätt, alkaliskt

skräpbitar.
2. Applicera ett korrekt utspätt, alkaliskt

rengöringsmedel på golvet och låt det verka några

rengöringsmedel på golvet och låt det verka några

minuter.

minuter.

(Utspädningsgraden är beroende av hur smutsigt golvet

(Utspädningsgraden är beroende på hur smutsigt golvet

är och hur koncentrerat rengöringsmedlet är).

är och hur koncentrerat rengöringsmedlet är).

3. Avlägsna kvarvarande smuts med en ren

3. Rengör mekaniskt med städmaskin som har roterande

mikrofibertrasa.
4. Skölj golvet med rent vatten och torka upp
smutsvattnet med en mopp. Låt torka. Använd en

rondeller.
4. Skölj golvet med varmt, rent vatten. Torka upp.

dubbelhink för att alltid ha tillgång till rent sköljvatten.

Altro Walkway™ 20SD - använd ett neutralt rengöringsmedel

Underlåtenhet att underhålla Altrogolvet enligt dessa

för allmänt underhåll. Aggressiv rengöring eller användning

rekommendationer kan påverka dess prestanda. Ytterligare

av polermedel kan påverka golvets statiska egenskaper.

information finns att få från Altro. Använd Hälso- och
säkerhetsinformationen för det rengöringsmedel du vill
använda. Har du ytterligare frågor, var vänlig kontakta Altros
Kundtjänst.
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Altro säkerhetsgolv

Tips för ett lyckat underhåll av Altro™ säkerhetsgolv
1. Ta fram ett städprogram som är anpassat för hur
mycket golvet används. Starkt trafikerade eller synliga

Allmänna råd angående fläckar
Vissa material är kända för att kunna ge fläckar på vinylgolv:

ytor behöver städas oftare än andra. Se till att

l

Asfalt

städmaterialen alltid är rena så smutsen inte bara

l

Våt wellpapp

flyttas omkring.

l

Vissa flamskyddsmedel för mattunderhåll

l

Trycksvärta

2. Använd rekommenderade städkemikalier och vätskor
med korrekt utspädningsgrad. Blanda inte olika

l

Gummimattor och mattor med gummibaksida

rengöringsmedel och följ alltid tillverkarens anvisningar.

l

Möbelskydd av gummi och småhjul som exempelvis på
skrivbordsstolar

Kontrollera att rengöringsmedlet kan användas på
l

Skosulor

l

Vissa kemikalier som används vid kemtvätt, t.ex. tallolja

rondell eller mopp för att ta bort märken efter skor med

l

Tryckfärg och pulverfärg

t ex gummisula. Om golvet behöver förnyas ta kontakt

Högkvalitativa rengöringskemikalier och utrustning

med din Altro-säljare.

säkerställer ett effektivt underhåll och svarar bara för en liten

vinylgolv. Använd inte medel som innehåller tallolja.
3. Avlägsna tillfälliga fläckar regelbundet. Använd rätt

4. Täck nylagda golv Tänk på att skydda golvet under

del av underhållskostnaderna.

byggtiden.
Läs säkerhetsdatablad från tillverkaren när du använder
rengöringskemikalier.

För ytterligare städråd, kontakta Altros kundtjänst på
tel 040-31 22 00 fax 040-94 93 64
email: info@altro.se
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