BYGGRENGJØRING
AV VINYLGULV

Byggrengjøring skal utføres når håndverkerne er ferdig med de respektive arbeider i
bygget. Arbeidene anbefales utført av profesjonelt rengjøringspersonale, for å oppnå et
optimalt resultat.
Tarkett Sommer vil generelt anbefale følgende arbeidsomfang:
1.
2.
3.

4.
5.

Dekkpapir/-plast fjernes.
Støvsug med industristøvsuger.
Rengjøringsvann tilsettes nøytralt rengjøringsmiddel, pH 7,0 - 8,5. Oljeholdig
smuss fjernes med tilsetting av fettløsende rengjøringsmiddel i vannet.
Sterkt tilsmussede gulv kan rengjøres med grovrengjøringsmiddel tilsatt vannet.
Benyttes skuremaskin for å løsne smuss, brukes rød eller hvit pad.
Rengjøringsvann legges ut med lavtrykkssprøyte på små arealer, 10 15 m2.
Rengjør med mopper som skiftes ofte!
Etter gjennomført rengjøring skylles gulvene med rent vann
2 ganger.
NB! Det er er viktig å skylle for å få hort fint smuss, slik som sementstov og
gipsplatestov. Denne type smuss i kombinasjon med rester av rengjoringsmiddel, vil kunne gi en overflate som blir vanskelig å behandle,
dersom en velger bruk av spraypolering eller polish.

Gulvene er nå klare til førstegangsbehandling. Behandling av gulvene bør uføres av
byggets faste rengjøringspersonale eller innleid rengjøringsbyrå.. Se rengjøringsa‘ nisning
for det enkelte produkt.
Vinylgulv med PUR gir valgmuligheter m.h.t. startbehandling og fremtidig vedlikehold.
Vurder byggets bruk og velg metode, eller kombinasjoner av disse:
1.
2.

3.
4.

NB!

Tørrpolering med'highspeed påsatt rød- eller naturpad.
Spraypolering med highspeed påsatt rød- eller naturpad. Spraypolish på rores Ined
sprayapparat montert på maskin eller lavtrykksprøyte.
•
Spraypolish kan også legges ut med polishutlegger, eventuelt blandes spra polish
med 50/50 vann. La tørke før tørrpolering.
Velger man å påføre polish i 1-2 strøk må det påregnes senere oppskurinur
fornyingav polishhinnen.
Vin utet P R skal lishbehandles. Bruk metode 4 som startbehandhng.
Rengjøringsmiddel skal doseres etter middelleverandørens anvisning.
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NATURE
OGSINARAGD
DESIGN
SMARAGD
ORIGINAL,
SMARAGD
CLASSIC
SINARAGD
BESKRIVELSE
Smarogd Cksstc, Design, Original og Neetre er beregne1For
rom i olfentfigmilja og boliger. somtvisse industrilakaler. (For
våtrom benyttes Smorogd Aque, SmemågdPlus, Smarogd
finef og Prisma.)Forlokaler med krov til ontistefiske.egenskaper
nes-SmoragdClassieAS i 4 Forger. Produkteneer bygd app av
et sktesjiktov transporentpolyurehonforsterketPVCog et bunnsjfictev Fylt PVC.Sfitesjikteter sommensonav 99,3% ren mykgjort PVC ag 0.7% Fargepigmene I sjiktet Rnnes ktnfargede
PVC-korn(gjelder ikke Smorogd Naturej. Boksidener slipt på
samtlige, bortsett fra Smorogd Originol. Pradukteneer glassfiberormerte, noe som gir meget god dimensjonsstobilitet.De
er beregnet for trådsveisang.

GLASSFIBERARMERING

PVC
AV FYLLT
BUNNSJIKT

BRUKSOMRÅDER
Rom i offentlig milja og boliger, samt visse industrilokaler.
Beleggetoppfyller krevene For klasse 34 ag 43 etter EN 649.
Oettebetyr at beleggerer godkjent for offendia mille med sterk
trafikk, somt all industri der PVC-gulver anvendelig.
D1MENSJONER
Rull-lengde
Rull-bredde
Totakykkelse
Slitesj.kt
Vekt

25 m
2,0 fn
2,0 mm
0,7 mm
2,8 kg/rn'

Målt ener EN426
Men eiter EN 426
Målt ener EN428
Målt etter EN 429
Måli ener EN430

LEGGING
Seegenleggeonvisning.
limanbefoling:
flosfikA/S:
CascoA/S:
EvonorA/S:
tienkel Norge A/S:
JoavnA/S:

Bostik 87
CoscoGulvlim P, Cosco
EvonorSuperGulvlim,,Evonor2000
Perfax Guh.limNy, HenkelK-188
Hernia, Jolun GuFrog veggkm 1801
eller filsvorende.

Før Smoragd Clasec AS benyttes ledende km, CascoEL 3490

ellertilsvarende.Ved samtligemensterutenemSmarogdNeture
skal annenhver bredde endesnuesuten tnensterelposning,for
bestmulig leggeresukat,

Skjeteneskal ollhd trådsveises.
VEDLIKEHOLD
Se egen vedlikeholdsenvisning.Smoragd hor god motstondsskol
dyktighetmot flekker. Vær oppmerksompå ot Rekkfierning
gesresamgående,da enkelteflekker (kulepenn,leppestift,gummiholmerker etc) kon Irenge ned i plosten og gi vange merker.
Ogsåfargetrykk fro visselese malterav plastOgtelattl, matter
med gummibakside, trykk på plostposer, beisede mabelben,
ukke hypergurnmihjulog gummihte« fra husholdningsmaskiner,
og teldre steekt
elektriskeledningerov gummi, dyreekskrementer
forgedeelementerkon gi varige flekker. Misfergingeller andre
forandringer i materktlet kon også appstå på geout ev F.eks.
unormalfuktighetspåvirkningFra underksgel,bevegelsei underlaget, mugg, vorme fro Leks. vormerer 301/1 gir en gult~rme
over +35°C, eller forvrensingeri underloget(keks.olje, ;mpresneringsmiddel,asfalt, forge eller andre hemmedeelementerl.

for gulvbelegg,EN.
TEKNISKE EGENSKAPER I hovedsokbeskrevetener det kommendeEurapostondardsystemet
Egenskap
INM

Måleverdi

Målemetade

Kommentor

Inntrykksbestandighet

EN 433

Restinntrykk0,04 mm

Dimensjonsstabaires

EN 434

< 0,4%
Endringlengderetning-0,1% Kravgrense
bredderetninge0,1%

Kontretsing

EN 434

2 mm

Lyslosthet

150 105-80 2 metode3 Klasse7-8

Sktestyrke

prEN 660

kvolitet og
Sktesjiktets
tykkelseoppfyller kravene
enerklasse34 og 43.

Motstondmot ntliende stelhjul

EN 42.5

1ngenpåvirkning

Skjetelosthet

prEN 684

500 N/50 mm

Kravgrense> 240 N/50 rnm

Boyeligket

EN 435

Klarerboyning 020 mm

Kravgrense040

Trinnlydsforbedrjng

i50 717/2

Kravgrense< 0,1 mm

e 8 mm
Kravgrens,e
Kravgrense> klasse6
Godkjentfor oftendigmilje reed
megetsterkbelosteing,samt
visseindustelokolee

MITI

utenskoder

6 d8

Elektr1skavledningsrnotstond DIN 51 953
SmerogdClassicAS 3-101
51502 15 82
Dompgjennomgangsmotstand
Brannklassiiisering

NT Fire007
DIN 4102, del 14

2-10' she
KlesseG
4,5 kWhn'

085: V; tor forbehaldom endringer i avenståendeverdier på gnannov produktfatbedOnger.

Godkjentfar bruk i reensiegsveisr.
OpriyUer kfflene for klasse81.

far
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GULVBELEGG

FAKTAOM

Gulvbelegg av vinyl (PVC) er lettstelte og slitesterke, men kan
misfargesved kontakt av en rekke forskjellige stoffer.
Gulvet er den mest belastede bygningsflate og det vil føre for langt å nevne
alle de tenkelige stoffer som kan føre til misfarging av vinylbelegg.
Denne informasjonen tar for seg de mest vanlige årsakenetil misfarging av vinyl gulvbelegg

Kontakt mellom gummi og vinyl

Gulv med innlagt varme

De fleste typer gummi fører til en gulbrun misfarging på vinylbelegg ved kon,takt.Misfargingen vil forsterkesetter at gjenstandener
fjernet, selv om den bare er svaktsynlig i det
øyeblikket gjenstandenblir tatt bort.
De vanligste gjenstandersom forårsakerslik
rnisfarginger:
— tepper med gummiert bakside (latex)
knorter på rnøblerog utstyrsom f.eks.vaskemaskiner,syrnaskiner,skrivemaskiner,leker
med gummihjul osv.
— enkelte typer skotøy med gummisåler.

Vinylbelegg på gulv med innlagt varme har
noen begrensningersom det må tashensyn t:
om skaderskal unngås.
— konstant overflatetemperaturbør ikke
overstige35 varmegrader.
— gulvet må ikke tj.ldekkesmed isolerende
materialesom kanføre til forhøyetternperatur. Dette gjelde f.eks. tepper, madrasser,
«Sacco-eller Puffy-»sekkerog lignende.

Andre stoffer som kan misfarge

Flekkfjerning
Flekker som ikke lar seg fjerne med såpeog
vann, fjernes med white-spirit eller rødsprit.
Skyll med vann etter bruk av white-spirit. —
OBS: Løsemidlersom aceton, lynol, toluen
og lignende må ikke benyttes.

Det er en rekke stoffer som kan føre til misfarging av vinyl. En god regel er å fjerne slike
stoffer snarestmulig, det vil si før det rekker å
trenge inn i vinylbelegget,
— sprittusj, kulepennblekk, lebestift, enkelte
fargestifter.
— asfalt, oljeprodukter, skokrem. fett osv.
— ekskrementerfra dyr
trykkfargefra plastposerog andre trykksaker.

Kraftig, rask friksjon av enkelte typer myke
såler.,syntetiskestrømper og lignende kan
matte ned overflaten på myke vinylbelegg.
Dettevil væresynligi slepelys.Merkenelar seg
ikke fjerne.

Misfarging fra undergulv

Renhold

Søl, resterav olje, asfalt,tjære og enkelte kloroprenbasertskjøtelim for fuktbestandigesponplater kan misfargevinylbelegg dersom det
leggesdirekte over slike forurensinger.For høy
betongfuktighetkan ogsåav forskjelligeårsaker

Vinylbelegg rengjøresenklestmed vann tilsat
et nøytralt vaskemiddel(f.eks.oppvaskemid-

fwe til misfarging.

Friksjonsmerker

del), tilsett da bare en Iiten mengdevaskernid
del. Overdosenngforårsakersåpefilm på gulvet. Dette gir en klebrigoverflatesom fanger
smuss.Vinylgulvkanmedfordelvedlikeholdes
med polish eller vaskevoks.

Denne nformasionener utgitt av:
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