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LITT OM OSS
Lilleborg Profesjonell er en divisjon av Lilleborg AS. Lilleborg Profesjonell har ca.150 ansatte fordelt på
produktutvikling, produksjon, logistikk, markedsføring, salg, opplæring og service. Vi er landets ledende
totalleverandører av maskiner, midler og verktøy til det profesjonelle rengjøringsmarkedet. Våre produkter
distribueres gjennom et landsdekkende nettverk av grossister.
Lilleborg Profesjonell er medlem av Materialretur AS og er sertifisert etter kvalitetsstandarden
NS-EN-ISO 9001:2000.
Gulvet er som regel den mest arbeidskrevende delen når et rom eller bygg skal gjøres rent. Vi vil i dette heftet
gi råd basert på mange års erfaring. Arbeidskostnadene utgjør ca. 85 % av totalkostnadene ved renhold. Det
er derfor viktig at man velger metoder og midler som i praksis har vist å gi et godt resultat, og som i tillegg
er kostnadseffektive.

Vil du vite eller lære mer enn det som står i dette heftet?
Lilleborg Profesjonell utarbeider og holder en rekke kurs innen alle typer renhold, hygiene, inneklima, HMS
og vedlikehold av gulv. Vår fagavdeling med spesialiserte personer bidrar med kurs, opplæring samt annen
bistand. Ta kontakt med oss for mer informasjon, eller for å be om vår kurskatalog.

Telefon:
E-post:		
Web:		

815 36 000
profesjonell@lilleborg.no
www.lilleborgprofesjonell.no
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LITT INFORMASJON OM ULIKE GULVTYPER
OG HVA DE TÅLER OG IKKE TÅLER
Linoleum
Linoleum fremstilles ved at oksidert linolje, harpiks,
steinmel, tremel (eller korkmel) og pigmenter
valses ut på jutestrie og gis et dekorativt toppsjikt.
Linoleum produseres i flere tykkelser og i mange
farger, ofte med et marmorert utseende. Linoleum
skades av sterke alkalier og sterke syrer og bør
derfor rengjøres med nøytrale vaskemidler. Unngå
bruk av grønnsåpe på linoleum. Ved fjerning av
slitt polish på linoleumsgulv må man passe på at
oppskuringsmiddelet helst ikke har pH over 10,5.
Eldre linoleum tar opp vann. Det er viktig at gulvet
er tørt før porefyller og polish/voks legges. Når
oppskuring og skylling er ferdig bør gulvet helst tørke
natten over. For å hindre krakelering eller pudring bør
det legges et lag porefyller (grunner) på linoleum før
polish legges.
Vinyl
Vinyl er et plastprodukt basert på polyvinylklorid (PVC)
tilsatt fyllstoff, myknere og fargestoffer. Vinylbelegg
finnes i flere forskjellige varianter; homogene belegg,
laminerte belegg (heterogene), vinylfiltbelegg og
belegg med slitesjikt av polyuretan. Vinylbelegg er
motstandsdyktig mot de fleste alkalier og syrer, men
kan skades av enkelte løsemidler. Polishbehandling av
vinylbelegg er som regel uproblematisk.
Gummi
Gummibelegg er laget av syntetisk eller naturlig
gummi tilsatt myknere, fyllstoff, stabilisator og
pigmenter. Beleggene leveres som fliser og som
banebelegg. For å gjøre dem mer sklisikre blir
enkelte typer produsert med knaster i overflaten.
De fleste gummibeleggene består av ett sjikt, men
det finnes også belegg med skumgummi eller
kork på undersiden. Gummi tåler mange typer
rengjøringsmidler, men kan skades av sterke
alkalier, løsemidler og grove pads. Ettersom gummi
er et realtivt mykt materiale, anbefaler vi bruk av
vaskepolish fremfor polish.
Ledende/halvledende gulv
Ledende vinyl er installert på kobberbånd eller
-netting, ledende fyllstoff eller med ledende
overflate, og er jordet. Brukes i rom hvor det er fare
for eksplosjoner eller hvor det er elektrostatiske
svingninger som kan skade mennesker eller sensitivt
elektronisk utstyr. For maksimal utnyttelse av ledende
PVC-gulv bør den relative luftfuktigheten i rommet
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ikke synke til under 50 %. Fuktmopping og periodisk
våtvasking er fordelaktig for gulvets ledende evne.
Ledende gulv skal ikke polishbehandles med ordinær
polish. Vi anbefaler vår Taski Jontec ESD; en polish
utviklet for ledende gulv.
Kork, laminat og tre
(lakkert, oljet ellet ubehandlet tre/parkett)
Kork er et naturprodukt som er foredlet av barken på
korkeika. Korkfliser blir laget av små korkbiter eller
korksmuler. De blir tilsatt bindemiddel og myknere
og presset sammen. Mykt, porøst og lite slitesterkt
materiale. Dersom korken er forseglet med et solid
lag vinyl kan det behandles som vinylgulv.
Laminat består av staver hvor kjernen er en sponplate.
På oversiden er det limt et dekorlaminat av plast og
på undersiden et balanselaminat. Resultatet er et
materiale med stor slitestyrke.
Oljete overflater krever mye vedlikehold. Renholdet
av oljet/vokset parkett er krevende da det kan
bli ”klebrig” og smusset lettere setter seg på
gulvoverflaten.
Tilførsel av vann/fuktighet bør generelt sett unngås
på kork og parkett. Dette gjelder uansett om gulvet
er ubehandlet, oljebehandlet eller lakkert. Vann/
fuktighet kan sive ned i gulvet og gi permanente
skader og misfarging av gulvet. Kork og parkett skal
ikke polishbehandles. Bruk bare små mengder vann
når korkgulv, laminat og parkett rengjøres. Tørk eller
sug opp umiddelbart.
Stein
Alkaliske steinsorter: Felles for alle de alkaliske
steinsortene er at de skades av sure løsninger. Sure
rengjøringsmidler vil kunne løse opp steinen eller
sette skjemmende flekker. Er du usikker på hvilken
steinsort gulvet består av kan dette testes på en lite
synlig plass. Eksempler på alkaliske steinsorter:
Kalkstein, marmor, terrasso, betong/sement.
Alkaliske steiner er ofte myke og porøse.
Sure steinsorter: Sure steinsorter tåler mer enn de
alkaliske steinsortene. De er motstandsdyktige mot
både syrer og alkalier, og de er generelt hardere og
mer slitesterke. Eksempler på sure steinsorter er
granitt og kvartsitt.
Steinsorter som kan ha både sure og alkaliske
egenskaper: Skifer er som regel motstandsdyktig mot
mange kjemikalier. Den er sammensatt av mange

ulike bergarter, og det anbefales derfor å teste om
den er syreresistent. Glaserte fliser tåler de fleste
rengjøringsprodukter. Uglaserte fliser er utsatt for
olje og fettflekker. Vær klar over at sure produkter
kan endre fargen på keramiske fliser. Gjør test for å
studere syreresistens. Fugene mellom flisene vil også
skades av sure rengjøringsmidler.
Industrigulv
Industrigulv er en samlebetegnelse for ulike typer
av gulvbelegg som benyttes i lokaler med industriell
virksomhet. Dette kan være asfalt, betong, fliser,
gummi, epoxy eller annet. Å angi en egen metode for
vedlikehold av industrigulv er derfor umulig. Gulv i
næringsmiddelindustri/storkjøkken, catering skal ikke
polishbehandles da det finnes egne renholdsprogram
for denne type lokaler. Kombinasjonen av våt
rengjøring og polish kan gi problemer med glatte gulv
og dårlig sklisikkerhet. Industrigulv rengjøres lettest
med combimater* med nøytralt, lavtskummende
middel. Dersom det er søl av olje eller fett, eller ved
spesielt stor smussbelastning grunnet industriell
aktivitet/verksteddrift må spesielle midler for dette
benyttes.
Sportsgulv
Oftest benyttes parkett eller ulike plastkvaliteter i
sportshaller og gymsaler. Hverken polyuretanbaserte
sportsgulv eller parkett skal overflatebehandles med
polish. Grove eller syntetiske pads og børster skal ikke
benyttes, og man må være varsom med aggressive
løsemidler. Vanligvis vil det være enklest å rengjøre
disse gulvene med combimatmaskin med børster eller
pads i naturfiber. Ved fjerning av håndballklister må
lang virketid unngås. Vær varsom med fuktighet på
tregulv, og skyll og tørk godt.

fargestoffer trekker inn i fibrene og gir skjemmende
flekker. Tepper med bunnvev av jute eller hamp kan
krympe betydelig hvis de blir våte/fuktige. Jute kan
farge av og gi misfarging. Ullfiberen kan filte seg
(tove) hvis den blir utsatt for mekanisk bearbeiding
i våt tilstand. Fiberen mister da elastisiteten. Akryl
kan krympe hvis den utsettes for varme. Lilleborg
Profesjonells teppepleieprogram, Taski Tapi er basert
på:
•
•
•

Dyprens
Impregnering
Daglig renhold og flekkfjerning

Gode råd mot statisk elektrisitet: Er man plaget av mye
statisk elektrisitet, kan det hjelpe dersom man sprayer
teppene lett med en løsning av vann og tøymykner
(2–3 dl. Livasoft til 10 l vann. Bruk lavtrykkssprøyte og
spray sparsomt).

METODER
I dette heftet finner du Lilleborg Profesjonells
anbefalte metoder for behandling av gulv. De er laget
på bakgrunn av den erfaringen vi har opparbeidet
oss gjennom mange år i renholdsbransjen. Det
finnes ofte flere måter å gjøre ting på, men metodene
vi angir her, er velprøvde og gir gode resultater.
Disse metodene vil derfor danne standard for hva
vi i Lilleborg Profesjonell anbefaler til forskjellige
oppgaver av renhold og vedlikehold av ulike typer av
gulv. Sikkerhetsdatablader og brukerinformasjon for
produktene finner du på vår hjemmeside: 
www.lilleborgprofesjonell.no

Sikkerhetsgulv
Sikkerhetsgulv er konstruert med en ru overflate og
skal ikke polishbehandles. Påføring av polish fjerner
effekten av den strukturerte overflaten. Rengjøring
med combimatmaskin anbefales.
Tepper
Tepper kan være laget av naturfibrer, kunstfibrer
eller en blanding av disse fibrene. Alkaliske og
sure løsninger kan skade farger og tekstilfibre.
Heldekkende tepper blir laget av syntetiske fibre eller
ull. Vevde tepper er som regel laget av ull. Baksiden
av teppene er ofte belagt med lateks, skumplast eller
-gummi. Jute, hamp og bomull har også vært brukt
som bunnvev. Ull kan ta opp mye fuktighet (40–50
%) uten å kjennes vått. Ulempen er at væske med

*Combimat=gulvvaskemaskin
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FREMGANGSMÅTE NY LINOLEUM MED PUR

1 FORBEREDE

GRUNNRENGJØRING
1.

Bland løsningen i combimatens/skuremaskinens tank eller i en bøtte.

5.

Sug opp løsningen med vannsuger. Arbeidet
blir mest effektivt hvis en suger opp løsningen
mens en annen skurer.

2.

Fordel løsningen jevnt utover gulvet.
Unngå å få vann under lister og terskler.

6.

Tøm vannsugeren når den er full og skyll
gulvet en gang med rent vann og sug opp.

3.

La løsningen virke i 3–5 minutter. Benytt en
saktegående enbørstemaskin/skuremaskin
med Jif Gulvrenspad Natur eller Taski Twister
Hvit pad.

7.

Skyll pads og rengjør maskinene når du 		
er ferdig.

4.

Skur gulvet systematisk i baner med
sirkulære maskinbevegelser. Benytt Jif
doodlepads i hjørner og vanskelig
tilgjengelige steder.

2 BESKYTTE

POLISH/GULVVOKS
1.

Sjekk at gulvet er helt rent og tørt.

4.

Trekk moppen/utleggeren langs den
utlagte stripen med grunner slik at overskudd
skyves mot deg. Arbeid deretter polishen/gulvvoksen sammen som vist.

2.

Mopp sammen og fjern løst smuss.

5.

La polishen/gulvvoksen tørke så lenge som
mulig. Helst 1–2 timer, minimum 30 minutter.

3.

Legg polish/LP Gulvvoks free fra
kannen i en og en bane av gangen.
Begynn fra langveggen. Ett strøk.
Voks skal legges tynt.

6.

Legg 2 strøk med polish ved å følge
fremgangsmåten i punkt 2, 3 og 4.
LP Gulvvoks free legges kun i ett strøk.

7.

Rengjør utstyret grundig når du er ferdig.

3 VEDLIKEHOLDE

SPRAYPOLERING/RENS MED HIGHSPEEDMASKIN
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1.

Mopp gulvet med en tørr eller
sentrifugetørr mopp.

5.

Før maskinen fremover i rette baner i jevnt
tempo. Ved enden av banen: Vend maskinen
og poler neste felt.

2.

Benytt Jif Kombipad Natur eller Taski
Twister Grønn pad på highspeedmaskinen.

6.

Bytt pad når den blir skitten. Rengjør 		
alltid sprayutstyret grundig etter bruk av
Taski Jontec Magic/sprayvoks, slik at 		
polymerene ikke tetter igjen dysene.

3.

Fyll spraybeholderen på maskinen med
poleringsløsningen. Lavtrykkssprøyte kan
også benyttes.

4.

Spray poleringsløsningen på gulvet med
sprayflaske/lavtrykksprøyte.

R/TOPSHIELD™ OG NY VINYL MED PUR
PRODUKTER OG UTSTYR
Taski Jontec Forward free
Dosering: 100 ml per 10 l vann (1 %)
LP Voksrens free
Dosering: 100 ml per 10 l vann (1 %)

•

Mopp

•

Jif Gulvrenspad Natur eller Taski Twister Hvit pad

•

Moppeskaft/-stativ

•

Taski Vacumat 22/44

•

Vanntank eller bøtte

Kontroller at gulvet er rent. Sjekk i hjørner og langs lister.

•

Jif Blå Doodlepad

•

Doodleholder

•

Taski Ergodisc 165/combimatmaskin

PRODUKTER OG UTSTYR
LP Gulvvoks free
Dosering: Brukes konsentrert
Taski Jontec Linotop/polish
Dosering: Brukes konsentrert

•

Polishmopp

•

Moppeskaft/-stativ

•

Syntetisk mopp

For metode om
polishbehandling
med valgfri
glansgrad,
se s. 10–11.

Se program
for behandling
med voks,
s. 30–31

Kontroller at gulvet er jevnt blankt, uten bobler eller skjolder.

PRODUKTER OG UTSTYR
TIL POLERING:
Taski Jontec Magic (inneholder polymerer) eller Taski Jontec Sprayvoks
Dosering: Brukes konsentrert
TIL RENS OG POLERING:
Taski Jontec Tensol (inneholder ikke polymerer) eller LP Voksrens free
Dosering Tensol: Fortynnes til 10–25 %
Dosering Voksrens: 20–40 ml pr. 10 l vann (0,2–0,4 %)

•

Moppeskaft/-stativ

•

Sentrifugetørr mopp

•

Handy HS

•

Jif Kombipad Natur eller Taski Twister Grønn pad

PS:

Guide for riktig
bruk av pads,
se s. 32–34.

Kontroller at gulvet ser rent ut og at det er fritt for striper og trafikkmerker.
7

FREMGANGSMÅTE ELDRE LINOLEUM
1 FORBEREDE

OPPSKURING
1.

Bland løsningen i skuremaskinens tank
eller i en bøtte.

2.

3.

4.

5.

Sug opp skureløsningen med vannsuger.
Arbeidet blir mest effektivt hvis én suger
opp løsningen mens en annen skurer.

Fordel skureløsningen jevnt utover gulvet.
Unngå å få vann under lister og terskler.

6.

Tøm vannsugeren når den er full og skyll
gulvet en til to ganger med rent vann og sug opp.

La skureløsningen virke i 5–10 minutter.
Pass på at gulvet ikke tørker under
skureprosessen.

7.

Skyll pads og rengjør maskinene når du
er ferdig.

8.

La gulvet tørke over natten.

5.

Trekk moppen/utleggeren langs den
utlagte stripen med grunner slik at overskudd
skyves mot deg. Arbeid deretter grunneren
sammen som vist.

6.

La grunneren tørke så lenge som mulig.
Helst 1–2 timer, minimum 30 minutter.

7.

Legg 2 strøk med Taski Jontec Linotop/polish
ved å følge fremgangsmåten i punkt 2, 3 og 4.

8.

Rengjør utstyret grundig når du er ferdig.

Benytt en saktegående enbørstemaskin/
skuremaskin med Jif Skurepad Brun eller
Taski Twister Hvit pad. Skur gulvet systematisk i baner med sirkulære maskinbevegelser.
Benytt håndpads i hjørner og på vanskelig
tilgjengelige steder.

2 BESKYTTE

GRUNNER OG POLISH
1.

Sjekk at gulvet er helt rent og tørt.
Linoleum bør tørke over natten etter
oppskuring.

2.

Kjør over gulvet med en saktegående
enbørstemaskin og Jif Gulvrenspad Natur/
Taski Twister Gul pad, for å fjerne fiberreis.

3.

Mopp sammen og fjern avfall fra fiberreis.

4.

Legg Taski Jontec Technique free (grunner),
ett til to strøk, fra kannen i en og en bane av
gangen. Begynn fra langveggen.

3 VEDLIKEHOLDE

SPRAYPOLERING/RENS MED HIGHSPEEDMASKIN
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1.

Mopp gulvet med en tørr eller
sentrifugetørr mopp.

5.

Før maskinen fremover i rette baner i jevnt
tempo. Ved enden av banen: Vend maskinen
og poler neste felt.

2.

Benytt Jif Kombipad Natur eller Taski
Twister Grønn pad på highspeedmaskinen.

6.

Bytt pad når den blir skitten. Rengjør alltid
sprayutstyret grundig etter bruk av
Taski Jontec Magic, slik at polymerene
ikke tetter igjen dysene.

3.

Fyll spraybeholderen på maskinen med
poleringsløsningen. Lavtrykkssprøyte kan
også benyttes.

4.

Spray poleringsløsningen på gulvet med
sprayflaske/lavtrykksprøyte.

PRODUKTER OG UTSTYR
LP Kvikk -Stripp free
Dosering: 2 l per 10 l vann (20 %)

•

Mopp

•

Moppeskaft/-stativ

•

Vanntank eller bøtte

•

Jif Brun Doodlepad

•

Doodleholder

•

Taski Ergodisc 165

•

Jif Skurepad Brun/Taski Twister Hvit pad

•

Taski Vacumat 22/44

Kontroller at gulvet er fritt for polishrester. Sjekk i hjørner og langs lister.

PRODUKTER OG UTSTYR
Taski Jontec Technique free
Dosering: Brukes konsentrert
Taski Jontec Linotop/polish
Dosering: Brukes konsentrert

•

Polishmopp

•

Moppeskaft/-stativ

•

Taski Ergodisc 165

•

Jif Gulvrenspad Natur eller Taski Twister Gul pad

•

Syntetisk mopp

For metode om
polishbehandling
med valgfri
glansgrad,
se s. 10–11

For alternativ
behandling
med voks,
se s. 30–31

Kontroller at gulvet er jevnt blankt, uten bobler eller skjolder.

PRODUKTER OG UTSTYR
TIL POLERING:
Taski Jontec Magic (inneholder polymerer)
Dosering: Brukes konsentrert
TIL RENS OG POLERING:
Taski Jontec Tensol (inneholder ikke polymerer)
Dosering: Fortynnes til 10–25 %

•

Moppeskaft/-stativ

•

Sentrifugetørr mopp

•

Handy HS

•

Jif Kombipad Natur eller Taski Twister Grønn pad

PS:

Guide for riktig
bruk av pads,
se s. 32–34.

Kontroller at gulvet ser rent ut og at det er fritt for striper og trafikkmerker.
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FREMGANGSMÅTE VINYL OG VINYL ME
1 FORBEREDE

OPPSKURING AV VINYLGULV
1.

Bland løsningen i skuremaskinens tank eller
i en bøtte.

5.

Sug opp skureløsningen med vannsuger.
Arbeidet blir mest effektivt hvis én suger opp
løsningen mens en annen skurer.

2.

Fordel løsningen jevnt utover gulvet.
Unngå å få vann under lister og terskler.

6.

Tøm vannsugeren når den er full, og skyll
gulvet en til to ganger med rent vann og sug opp.

3.

La løsningen virke i 5 minutter. Pass på at
gulvet ikke tørker under skureprosessen.

7.

Skyll pads og rengjør maskinene når du er
ferdig.

4.

Benytt en saktegående enbørstemaskin/
skuremaskin med Jif Skurepad Brun eller
Taski Twister Hvit pad. Skur gulvet systematisk i baner med sirkulære maskinbevegelser. Benytt Jif Brun doodlepad i hjørner og på
vanskelig tilgjengelige steder.

8.

La gulvet tørke.

5.

Utstyr rengjøres grundig når du
er ferdig.

2 BESKYTTE

POLISHBEHANDLING MED VALGFRI GLANSGRAD
1.

Sjekk at gulvet er helt rent og tørt.

2.

Legg ut polish fra kannen i en og
en bane av gangen, fra langveggen.

3.

Trekk moppen/utleggeren langs den utlagte
stripen med polish slik at overskudd skyves
mot deg. Arbeid deretter polishen sammen
som vist.

4.

La polishen tørke. Normalt ca. 30 minutter.
Legg deretter 1-2 strøk til, avhengig av slitasjegrad. Kun siste lag med polish legges
helt inn til veggen.

OBS! Høy glans opprettholdes ved regelmessig
highspeedpolering. Matt polish skal IKKE highspeedpoleres, da blir den blank. Rens istedenfor
med saktegånde enbørstemaskin.

3 VEDLIKEHOLDE

SPRAYPOLERING/RENS MED HIGHSPEEDMASKIN
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1.

Mopp gulvet med en tørr eller
sentrifugetørr mopp.

5.

Før maskinen fremover i rette baner i jevnt
tempo. Ved enden av banen: Vend maskinen
og poler neste felt.

2.

Benytt Jif Kombipad Natur eller Taski
Twister Grønn pad på highspeedmaskinen.

6.

Bytt pad når den blir skitten. Rengjør alltid
sprayutstyret grundig etter bruk av
Taski Jontec Magic slik at polymerene
ikke tetter igjen dysene.

3.

Fyll spraybeholderen på maskinen med
poleringsløsningen. Lavtrykkssprøyte kan
også benyttes.

4.

Spray poleringsløsningen på gulvet med
sprayflaske/lavtrykksprøyte.

ED PUR
PRODUKTER OG UTSTYR
Taski Jontec Prostrip
Dosering: 1,25 l per 10 l løsning (12,5 %). Øk dosering ved behov

•

Mopp

•

Moppeskaft/-stativ

•

Vanntank eller bøtte

•

Jif Brun doodlepad

•

Jif doodlepadholder

•

Taski Ergodisc 165

•

Jif Skurepad Brun/Taski Twister Hvit pad

•

Taski Vacumat 22/44

VEDLIKEHOLDSFRIE GULV?
Stadig flere nye gulv leverers i dag med en såkalt
PUR-overflate. Både linoleum og pvc/vinyl kan ha
dette slitesjiktet av polyuretan på toppen.
PUR-gulv omtales av og til som “vedlikeholdsfrie.”
Ingen materialer er vedlikeholdsfrie. Alle materialer og
overflater slites med bruk. PUR er mer slitesterkt enn
den tidligere fabrikkfilmen, og det er mulig å utsette
grunnbehandling med polish eller voks. Det er da
viktig å polere gulvet jevnlig, gjerne med Taski
Jontec Tensol. Når polering ikke lenger gjør
gulvet renholdsvennlig, bør man vurdere
å legge polish eller voks for
å lette renholdet.

Kontroller at gulvet er fritt for polishrester. Sjekk i hjørner og langs lister.

PRODUKTER OG UTSTYR
Taski Jontec Matt free (matt)
Dosering: Brukes konsentrert
Taski Jontec Luna free (medium glans)
Dosering: Brukes konsentrert
Taski Jontec Eternum free (høyglans)
Dosering: Brukes konsentrert
Taski Jontec TimeSaver (blank, ekstra slitesterk)
Dosering: Brukes konsentrert
•

Polishmopp

•

Moppeskaft/-stativ

NB!
Taski Jontec Resitol free
og Taski Jontec Matt free
er motstandsdyktige mot de
aller fleste alkoholbaserte
hånddesinfeksjonsmidler.

Kontroller at gulvet er jevnt blankt, uten bobler eller skjolder.

PRODUKTER OG UTSTYR
TIL POLERING:
Taski Jontec Magic (inneholder polymerer)
Dosering: Brukes konsentrert
TIL RENS OG POLERING:
Taski Jontec Tensol (inneholder ikke polymerer)
Dosering: Fortynnes til 10–25 %

•

Moppeskaft/-stativ

•

Sentrifugetørr mopp

•

Handy HS

•

Jif Kombipad Natur eller Taski Twister Grønn pad

Kontroller at gulvet ser rent ut og at det er fritt for striper og trafikkmerker.
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FREMGANGSMÅTE TØRRSKURING OG F
1 FORBEREDE

TØRRSKURING FØR FLEKKBEHANDLING
1.

Mopp gulvet med en tørr eller sentrifugetørr
mopp.

5.

Før maskinen i sirkulære bevegelser der det er
lagt ut middel. Ta mindre partier av gangen og
skur området tørt.

2.

Fyll spraybeholderen på maskinen med
Taski Jontec Stripo. Sprayflaske kan også
benyttes.

6.

Bytt pad når den blir skitten.

3.

Benytt Jif Gulvrenspad Natur eller Taski
Twister Hvit pad på skuremaskinen.

7.

Legg deretter polish på slitasjeområder.
Se forrige side for polishbehandling.

4.

Spray Taski Jontec Stripo på gulvet ved hjelp
av maskinens spraysystem. Legg kun ut litt
produkt – én dusj per kvadratmeter.

2 BESKYTTE

GENERELL BEHANDLING MED POLISH/VOKS
1.

Sjekk at gulvet er helt rent og tørt etter
tørrskuring.

5.

Rengjør utstyret grundig når du er ferdig.

2.

Legg ut voks/polish fra kannen i en og en
bane av gangen fra langveggen. Legg ut
sparsomt med produkt.

6.

Tørrpoler gulvet med saktegående enbørstemaskin og Jif Kombipad Natur eller Taski
Twister Grønn pad når gulvet er helt tørt eller
neste dag.

3.

Trekk polishmoppen langs den utlagte
stripen med voks slik at overskudd skyves
mot deg. Arbeid deretter voksen/polishen
sammen som vist.

4.

La voksen tørke. Normalt ca. 30 minutter.
Legg deretter 1 meget tynt strøk til.

3 VEDLIKEHOLDE

SPRAYPOLERING/RENS MED HIGHSPEEDMASKIN
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1.

Mopp gulvet med en tørr eller
sentrifugetørr mopp.

5.

Før maskinen fremover i rette baner i jevnt
tempo. Ved enden av banen: Vend maskinen
og poler neste felt.

2.

Benytt Jif Kombipad Natur eller Taski
Twister Grønn pad på highspeedmaskinen.

6.

Bytt pad når den blir skitten. Rengjør alltid
sprayutstyret grundig etter bruk av
Taski Jontec Magic slik at polymerene
ikke tetter igjen dysene.

3.

Fyll spraybeholderen på maskinen med
poleringsløsningen. Lavtrykkssprøyte kan
også benyttes.

4.

Spray poleringsløsningen på gulvet med
sprayflaske/lavtrykksprøyte.

FLEKKBEHANDLING
PRODUKTER OG UTSTYR
Taski Jontec Stripo
Dosering: Brukes konsentrert

•

Moppeskaft/-stativ

•

Sentrifugetørr mopp

•

Taski Ergodisc 165

•

Jif Gulvrenspad Natur eller Taski Twister Hvit pad

For oversikt over
grunnrengjøring
og skuremetoder,
se side 35.

Kontroller at gulvet ser rent ut og er fritt for striper og trafikkmerker.

PRODUKTER OG UTSTYR
Gjelder alle polish-/voksprodukter

•

Moppeskaft/-stativ

•

Polishmopp

•

Taski Ergodisc 165

•

Jif Kombipad Natur eller Taski Twister Grønn pad

Kontroller at gulvet er tørt, jevnt blankt og uten uten skjolder.

PRODUKTER OG UTSTYR
TIL POLERING:
Taski Jontec Magic (inneholder polymerer)
Dosering: Brukes konsentrert
TIL RENS OG POLERING:
Taski Jontec Tensol
Dosering: 250 ml per 50 l (0,5 %)

•

Moppeskaft/-stativ

•

Sentrifugetørr mopp

•

Handy HS

•

Jif Kombipad Natur eller Taski Twister Grønn

NB!
Du kan også bruke
combimatmaskin
(se s. 36) eller
Taski Ergodisc 165.

Kontroller at gulvet ser rent ut og at det er fritt for striper og trafikkmerker.
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FREMGANGSMÅTE GUMMI
1 FORBEREDE

GRUNNRENGJØRING/FINSKURING AV NYE GULV
1.

Bland løsningen i skuremaskinens tank
eller i en bøtte. Øk doseringen om det er mye
parafin på/i gulvet.

5.

Sug opp skureløsningen med vannsuger.
Arbeidet blir mest effektivt hvis en suger
opp løsningen mens en annen skurer.

2.

Fordel skureløsningen jevnt utover gulvet.
Unngå å få vann under lister og terskler.

6.

Tøm vannsugeren når den er full og skyll
gulvet en gang med rent vann og sug opp.

3.

La skureløsningen virke i 5 minutter.
Benytt en saktegående enbørstemaskin/
skuremaskin med Jif Gulvrenspad Natur
eller Taski Twister Hvit pad.

7.

Skyll pads og rengjør maskinene når du
er ferdig.

4.

Skur gulvet systematisk i baner med
sirkulære maskinbevegelser. Benytt
Jif Brun doodlepads i hjørner og på
vanskelig tilgjengelige steder.

5.

Rengjør utstyret grundig når du er ferdig.

2 BESKYTTE

VASKEPOLISH TIL GUMMIGULV (OG ANDRE GULV)
1.

Bland Taski Jontec Extra og vann godt sammen i en bøtte.

2.

Legg ut vaskepolishløsning i en og en bane
av gangen. Begynn fra langveggen. Legg ut
sparsomt med produkt.

3.

Trekk polishmoppen langs den utlagte
stripen med vaskepolish slik at overskudd
skyves mot deg. Arbeid deretter vaske
polishen sammen som vist.

4.

La vaskepolishen tørke. Normalt ca. 30
minutter. Legg eventuelt et meget tynt
strøk til.

3 VEDLIKEHOLDE

GULVRENGJØRING MED COMBIMATMASKIN
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1.

Fjern løst smuss først.

4.

Rengjør overflaten og sug opp den skitne løsningen i samme operasjon. Arbeid i overlappende
baner mot klokken, eller i overlappende baner
i retning fra stikkontakten.

2.

Sjekk maskinen, fyll vann i vanntanken,
tilsett rengjøringsmiddel i henhold til anbefalt dosering og fest børster eller pads til
føringsskivene. Bruk Jif Naturfiber Kombipad eller Taski Twister Grønn pad.

5.

Hvis det er tomt for vaskeløsning; tøm skittenvannstanken og lag til en ny vaskeløsning.

6.

Når du er ferdig; tøm skittenvannstanken og
skyll den. Rengjør maskinen og børsten/paden.
Lad opp batteriene hvis du bruker batteridrevet
maskin. Skyll igjennom maskinen med vann
etter bruk av Taski Jontec Extra.

3.

Senk børster/pads og nalen.

PRODUKTER OG UTSTYR
Taski Jontec Profi
Dosering: 1-2 dl per 10 l vann (1-2 %)

•

Mopp

•

Moppeskaft/-stativ

•

Vanntank eller bøtte

•

Jif Brun doodlepad

•

Jif doodlepadholder

•

Taski Ergodisc 165

•

Jif Gulvrenspad Natur eller Taski Twister Hvit pad

•

Taski Vacumat 22/44

Kontroller at gulvet er tørt og rent og at all parafin er fjernet.

PRODUKTER OG UTSTYR
Taski Jontec Extra
Dosering: Konsentrert eller 1 del produkt per 1 del vann (50 %)
•

Bøtte

•

Polishmopp

•

Moppeskaft/-stativ

Kontroller at gulvet er tørt, jevnt blankt og uten skjolder.

PRODUKTER OG UTSTYR
DAGLIG:

•

Moppeskaft/-stativ

Taski Jontec Tensol
Dosering: 250 ml per 50 l (0,5 %)

•

Sentrifugetørr mopp

•

Combimatmaskin

Taski Jontec 300 free
Dosering: 10 ml per 10 l vann (0,1 %)

•

Jif Kombipad Natur eller Taski Twister Grønn pad

•

Doseringskopp

PERIODISK:

Kontroller at gulvet ser rent ut, sjekk i hjørner og langs lister.

Taski Jontec Extra
Dosering: 20–40 ml pr. l vann (0,2–0,4 %)
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FREMGANGSMÅTE ESD- OG LEDENDE
1 FORBEREDE

OPPSKURING AV LEDENDE VINYLGULV
1.

Bland løsningen i skuremaskinens tank eller
i en bøtte.

5.

Sug opp skureløsningen med vannsuger. Arbeidet blir mest effektivt hvis én suger opp løsningen mens en annen skurer.

2.

Fordel løsningen jevnt utover gulvet.
Unngå å få vann under lister og terskler.

6.

Tøm vannsugeren når den er full. Gå over gulvet
1-2 ganger med en fuktig mopp.

3.

La løsningen virke i 5 minutter. Pass på at
gulvet ikke tørker under skureprosessen.

7.

Skyll pads og rengjør maskinene når du er
ferdig.

4.

Benytt en saktegående enbørstemaskin/
skuremaskin med Jif Skurepad Brun. Skur
gulvet systematisk i baner med sirkulære
maskin-bevegelser. Benytt Jif Brun doodlepad i hjørner og på vanskelig tilgjengelige
steder.

5.

Utstyr rengjøres grundig når du er ferdig.

4.

Bytt ut moppen med en ren mopp med jevne
mellomrom.

5.

Legg moppen i vaskenettet når du er ferdig.

2 BESKYTTE

POLISHBEHANDLING AV ESD-/LEDENDE GULV
1.

Sjekk at gulvet er helt rent og tørt.

2.

Legg ut polish fra kannen i en og en bane av
gangen. Begynn fra langveggen.

3.

Trekk moppen/utleggeren langs den utlagte
stripen med polish slik at overskudd skyves
mot deg. Arbeid deretter polishen sammen
som vist.

4.

La polishen tørke. Normalt ca. 60 minutter.
Legg alltid 3 strøk.

GULVRENGJØRING MED FUKTIG MOPP

3 VEDLIKEHOLDE

1.

16

Fest den sentrifugetørre moppen til
moppestativet.

2.

Mopp først langs kantene og i hjørnene,
fortsett fra punktet lengst fra døra og arbeid
bakover med svingende moppebevegelser
(åttetall).

3.

Spray rengjøringsløsningen direkte på
gulvet eller moppen dersom det er
nødvendig å fjerne flekker.

GULV
PRODUKTER OG UTSTYR
Taski Jontec Prostrip
Dosering: 1,25 l per 10 l løsning (12,5 %). Øk doseringen ved behov

•

Mopp

•

Moppeskaft/-stativ

•

Vanntank eller bøtte

•

Jif Brun doodlepad

•

Jif doodlepadholder

•

Taski Ergodisc 165

•

Jif Skurepad Brun/Taski Twister Hvit pad

•

Taski Vacumat 22/44

Kontroller at gulvet er fritt for polishrester. Sjekk i hjørner og langs lister.

PRODUKTER OG UTSTYR
Taski Jontec ESD
Dosering: Brukes konsentrert

•

Polishmopp

•

Moppeskaft/-stativ

Kontroller at gulvet er jevnt blankt, uten bobler eller skjolder.

Du kan benytte
combimatmaskin med
Taski Twister Grønn pad
på Taski Jontec ESD polish.

PRODUKTER OG UTSTYR
Taski Jontec 300 free
Dosering: 1 ml per 1 l (0,1 %)
Taski Jontec Destat
Dosering: 7 %

•

Moppeskaft/-stativ

•

Sentrifugetørr mopp

•

Sprayflaske

•

Doseringskopp

Kontroller at gulvet ser rent ut.

OBS!

ESD-polish skal ikke highspeedpoleres. Rens med saktegående
enbørstemaskin. Det er kritisk
viktig for opprettholdelse av
ESD-egenskaper at polishen vaskes
med Taski Jontec Destat (7 %) 1–3
ganger per uke. Teknisk personell
må jevnlig måle gulvets ledende evne.
Taski Jontec ESD er testet og godkjent
av Sveriges Provningsanstalt.
Se dokumentasjon på
vår hjemmeside.
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FREMGANGSMÅTE LAKKERT PARKETT
1 FORBEREDE

GULVRENGJØRING MED COMBIMATMASKIN
1.

Fjern løst smuss først.

4.

Rengjør overflaten og sug opp den skitne løsningen i samme operasjon. Arbeid i overlappende
baner mot klokken, eller i overlappende baner i
retning fra stikkontakten.

2.

Sjekk maskinen, fyll vann i vanntanken,
tilsett rengjøringsmiddel i henhold til 		
anbefalt dosering og fest børster eller pads
til føringsskivene. Bruk Jif Gulvrenspad
Natur eller Taski Twister Hvit eller Gul pad.

5.

Hvis det er tomt for vaskeløsning; tøm skittenvannstanken og lag til en ny vaskeløsning.

6.

Når du er ferdig; tøm skittenvannstanken og
skyll den. Rengjør maskinen og børsten/paden.
Lad opp batteriene hvis du bruker batteridrevet
maskin.

3.

Senk børster/pads og nalen.			

2 BESKYTTE

PARKETTVOKS (TIL LAKKERT GULV)
1.

Sjekk at gulvet er helt rent og tørt etter
grunnrengjøring. For fjerning av ev. polish,
se metode for tørrskuring, s. 33.

5.

Rengjør utstyret grundig når du er ferdig.

2.

Legg ut voks fra kannen i en og en bane av
gangen. Begynn fra langveggen. Legg ut
sparsomt med produkt.

6.

Tørrpoler gulvet med saktegående enbørstemaskin og Jif Kombipad Natur eller Taski
Twister Grønn pad når gulvet er helt tørt eller
neste dag.

3.

Trekk polishmoppen langs den utlagte
stripen med voks slik at overskudd skyves
mot deg. Arbeid deretter voksen sammen
som vist.

4.

La voksen tørke. Normalt ca. 30 minutter.
Legg deretter et meget tynt strøk til.

3 VEDLIKEHOLDE

SPRAYPOLERING MED HIGHSPEEDMASKIN
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1.

Mopp gulvet med en tørr eller
sentrifugetørr mopp.

5.

Før maskinen fremover i rette baner i jevnt
tempo. Ved enden av banen: Vend maskinen
og poler neste felt.

2.

Benytt Jif Kombipad Natur eller Taski
Twister Grønn pad på highspeedmaskinen.

6.

Bytt pad når den blir skitten. Rengjør alltid
sprayutstyret grundig etter bruk av
Taski Jontec Lenio slik at polymerene
ikke tetter igjen dysene.

3.

Fyll spraybeholderen på maskinen med
poleringsløsningen. Lavtrykksprøyte kan
også benyttes.

4.

Spray poleringsløsningen på gulvet med
sprayflaske/lavtrykksprøyte.

T MED PARKETTVOKS
PRODUKTER OG UTSTYR
Taski Jontec Tensol
Dosering: 250 ml per 50 l (0,5 %)

•

Moppeskaft/-stativ

•

Sentrifugetørr mopp

Taski Jontec 300 free
Dosering: 10 ml til 10 l vann (0,1 %)

•

Combimatmaskin

•

Jif Gulvrenspad Natur

Taski Jontec forward free
Dosering: 25–100 ml per 10l (0,25–1 %)

•

Taski Twister Hvit eller Gul pad

•

Doseringskopp

Kontroller at gulvet ser rent ut, sjekk i hjørner og langs lister.

PRODUKTER OG UTSTYR
Taski Jontec Lenio
Dosering: Brukes konsentrert

•

Moppeskaft/-stativ

•

Polishmopp

•

Taski Ergodisc 165

•

Jif Kombipad Natur eller Taski Twister Grønn pad

Kontroller at gulvet er tørt, jevnt blankt og uten uten skjolder.

OLJET TREGULV
Bruk oljeimpregnert engangsmopp eller mikrofibermopp
(fuktig eller lett fuktig).
Påfør ev. Taski Jontec 300 free
(0,2 %) på flekker.
Bruk også highspeedmaskin eller
combimatmaskin med Taski Jontec
Tensol (0,5 %) og Jif Kombipad
Natur eller Taski Twister
Grønn pad periodisk.

PRODUKTER OG UTSTYR
Taski Jontec Lenio
Dosering: Brukes konsentrert

•

Moppeskaft/-stativ

•

Sentrifugetørr mopp

•

Handy HS

•

Jif Kombipad Natur eller Taski Twister Grønn pad

Kontroller at gulvet skal se rent ut og være fritt for striper og trafikkmerker.
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FREMGANGSMÅTE LAMINAT MED VASK
1 FORBEREDE

GULVRENGJØRING MED COMBIMATMASKIN
1.

Fjern løst smuss først.

4.

Rengjør overflaten og sug opp den skitne løsningen i samme operasjon. Arbeid i overlappende
baner mot klokken, eller i overlappende baner
i retning fra stikkontakten.

2.

Sjekk maskinen, fyll vann i vanntanken,
tilsett rengjøringsmiddel i henhold til
anbefalt dosering og fest børster eller pads
til føringsskivene. Bruk Gulvrenspad Natur
eller Taski Twister Hvit pad.

5.

Hvis det er tomt for vaskeløsning; tøm skittenvannstanken og lag til en ny vaskeløsning.

6.

Når du er ferdig; tøm skittenvannstanken og
skyll den. Rengjør maskinen og børsten/paden.
Lad opp batteriene hvis du bruker batteridrevet
maskin.

5.

La vaskepolishen tørke. Normalt ca. 30 minutter.
Legg eventuelt et meget tynt strøk til.

6.

Rengjør utstyret grundig når du er ferdig.

3.

Senk børster/pads og nalen.

2 BESKYTTE

VASKEVOKS TIL LAMINAT
1.

Foreta grunnrengjøring av gulvet. Se metode
Grunnrengjøring/finskuring av nye gulv.
(Vær obs på at tre og laminat ikke skal
skures/bløtlegges da det ikke tåler vann).
La tørke.

2.

Bland Taski Jontec Extra og vann godt
sammen i en bøtte.

3.

Legg ut vaskepolishløsning i en og en bane
av gangen. Begynn fra langveggen. Legg ut
sparsomt med produkt.

4.

Trekk polishmoppen langs den utlagte
stripen med vaskepolish og trekk den skrått
mot deg. Arbeid deretter vaskepolishen
sammen som vist.

3 VEDLIKEHOLDE

SPRAYPOLERING MED HIGHSPEEDMASKIN
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1.

Mopp gulvet med en tørr eller
sentrifugetørr mopp.

5.

Før maskinen fremover i rette baner i jevnt
tempo. Ved enden av banen: Vend maskinen
og poler neste felt.

2.

Benytt Jif Kombipad Natur eller Taski
Twister Grønn pad på highspeedmaskinen.

6.

Bytt pad når den blir skitten.

3.

Fyll spraybeholderen på maskinen med
poleringsløsningen. Lavtrykksprøyte kan
også benyttes.

4.

Spray poleringsløsningen på gulvet med
sprayflaske/lavtrykksprøyte.

KEVOKS
PRODUKTER OG UTSTYR
Taski Jontec Tensol
Dosering: 250 ml per 50 l (0,5 %)

•

Moppeskaft/-stativ

•

Sentrifugetørr mopp

Taski Jontec 300 free
Dosering: 10 ml per 10 l vann (0,1 %)

•

Combimatmaskin

•

Jif Gulvrenspad Natur

Taski Jontec forward free
Dosering: 25–100 ml per 10l (0,25–1 %)

•

Taski Twister Hvit pad

•

Doseringskopp

Kontroller at gulvet ser rent ut, sjekk i hjørner og langs lister.

PRODUKTER OG UTSTYR
Taski Jontec Extra
Dosering: Konsentrert eller 1 del produkt per 1 del vann (50 %)
•

Bøtte

•

Polishmopp

•

Moppeskaft/-stativ

Se også metode for grunnrengjøring av nye gulv, se side 33.
Kontroller at gulvet er tørt, jevnt blankt og uten skjolder.

PRODUKTER OG UTSTYR
Taski Jontec Tensol
Dosering: 250 ml per 50 l (0,5 %)

•

Moppeskaft/-stativ

•

Sentrifugetørr mopp

•

Handy HS

•

Jif Kombipad Natur eller Taski Twister Grønn pad

NB!
Du kan også bruke
combimatmaskin,
se s. 36.

Kontroller at gulvet ser rent ut og at det er fritt for striper og trafikkmerker.
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FREMGANGSMÅTE STEIN, DEL 1
1 FORBEREDE

GRUNNRENGJØRING AV NYE GULV
1.

Bland løsningen i skuremaskinens tank eller
i en bøtte.

5.

Sug opp skureløsningen med vannsuger.
Arbeidet blir mest effektivt hvis én suger opp
løsningen mens en annen skurer.

2.

Fordel skureløsningen jevnt utover gulvet.
Unngå å få vann under lister og terskler.

6.

Tøm vannsugeren når den er full, og skyll gulvet
en gang med rent vann og sug opp.

3.

La skureløsningen virke i 5 minutter. Benytt
en saktegående enbørstemaskin/ skuremaskin med Taski Twister Rød/Hvit pad.

7.

Skyll pads og rengjør maskinene når du er
ferdig.

4.

Skur gulvet systematisk i baner med
sirkulære maskinbevegelser. Benytt Jif
Brun doodlepad i hjørner og på vanskelig
tilgjengelige steder.

1 FORBEREDE

OPPSKURING AV STEINGULV
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1.

Bland løsningen og fyll den i skuremaskinens
tank eller i en bøtte.

5.

Sug opp skureløsningen med vannsuger.
Arbeidet blir mest effektivt hvis én suger
opp løsningen mens en annen skurer.

2.

Fordel løsningen jevnt utover gulvet.
Unngå å få vann under lister og terskler.

6.

Tøm vannsugeren når den er full.
Gå over gulvet 1–2 ganger med en fuktig mopp.

3.

La løsningen virke i 5 minutter. Pass på
at gulvet ikke tørker under skureprosessen.

7.

4.

Benytt en saktegående enbørstemaskin/
skuremaskin med Jif Skurepad Brun Eller
Taski Twister Rød pad. Skur gulvet systematisk i baner med sirkulære maskinbevegelser. Benytt Jif Brun doodlepadi hjørner og på
vanskelig tilgjengelige steder.

Skyll pads og rengjør maskinene når du
er ferdig.
OBS!
Steingulv bør tørke over natten
før eventuell polishbehandling.

PRODUKTER OG UTSTYR
Taski Jontec Forward free
Dosering: 25–100 ml per 10 l vann (0,25–1 %)

•

Mopp

•

Moppestativ

Taski Jontec Grovrent
Dosering: 20–100 ml per 10 l vann (0,2–1 %)

•

Vanntank eller bøtte

•

Jif Brun doodlepad

•

Jif doodlepadholder

•

Taski Ergodisc 165

•

Taski Twister Rød eller Hvit pad

•

Taski Vacumat 22/44

Kontroller at gulvet er tørt og rent.

PRODUKTER OG UTSTYR
Taski Jontec Prostrip
Dosering: 1,25 l per 10 l løsning (12,5 %). Øk doseringen ved behov.
•

Mopp

•

Moppeskaft/-stativ

•

Vanntank eller bøtte

•

Jif Brun doodlepad

•

Jif doodlepadholder

•

Taski Ergodisc 165

•

Jif Skurepad Brun eller Taski Twister Rød pad

•

Taski Vacumat 22/44

PADS
Se også anbefaling
av Taski Twister
Diamantpads,
se s. 32–33.

Kontroller at gulvet er fritt for polishrester. Sjekk i hjørner og langs lister.

Fortsetter på neste side
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FREMGANGSMÅTE STEIN, DEL 2

2 BESKYTTE

IMPREGNERING AV STEINGULV
1.

Sjekk at gulvet er helt rent og tørt etter
oppskuring av tidligere behandlet gulv,
eller grunnrengjøring av nytt gulv, se s. 33.

2.

Legg ut Taski Jontec Repello i en og en bane
av gangen. Begynn fra langveggen. Bruk
sparsomt med produkt!

3.

4.

La impregneringsmiddelet tørke. Tørk over
overflaten og bruk om nødvendig en enbørstemaskin med Taski Twister Grønn pad til å fjerne
overskudd. Legg deretter 1–2 strøk til, avhengig
av porøsitet (undersøk om flaten virker vannavstøtende).

5.

Utstyr rengjøres grundig når du er ferdig.

Trekk polishmoppen/utleggeren
langs den utlagte stripen med impregneringsmiddel slik at overskudd skyves mot
deg. Arbeid deretter middelet sammen
som vist. Hold gulvet fuktig i 5 minutter.

2 BESKYTTE

POREFYLLING OG POLISHBEHANDLING AV STEINGULV
1.

Sjekk at gulvet er helt rent og tørt.
Steingulv bør tørke over natten.

4.

La polishen tørke. Normalt ca. 30 minutter. Legg
deretter 1–2 strøk til, avhengig av slitasjegrad.
Kun siste lag med polish legges helt inn til
veggen.

2.

Legg ut polish fra kannen i en og en bane av
gangen. Begynn fra langveggen.

5.

Utstyr rengjøres grundig når du er ferdig.

3.

Trekk moppen/utleggeren langs den utlagte
stripen med polish slik at overskudd skyves
mot deg. Arbeid deretter polishen sammen
som vist.

OBS: Høy glans opprettholdes ved jevnlig highspeedpolering. Legg ikke polish på steingulv
med ru overflate/skifer.

3 VEDLIKEHOLDE

GULVRENGJØRING MED COMBIMATMASKIN
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1.

Fjern løst smuss.

4.

Rengjør overflaten og sug opp den skitne løsningen i samme operasjon. Arbeid i overlappende
baner mot klokken, eller i overlappende baner i
retning fra stikkontakten.

2.

Sjekk maskinen, fyll vann i vanntanken,
tilsett rengjøringsmiddel i henhold til
anbefalt dosering og fest børster eller pads
til føringsskivene.Bruk Jif Kombipad Natur
eller Taski Twister Grønn pad.

5.

Hvis det er tomt for vaskeløsning; tøm skittenvannstanken og lag til en ny vaskeløsning.

6.

Når du er ferdig; tøm skittenvannstanken og
skyll den. Rengjør maskinen og børsten/paden.
Lad opp batteriene hvis du bruker batteridrevet
maskin.

3.

Senk børster/pads og nalen.

PRODUKTER OG UTSTYR
Taski Jontec Repello
Dosering: Brukes konsentrert
•

Polishmopp

•

Moppeskaft/-stativ

Kontroller at gulvet er tørt, og at det virker vannavstøtende.

PRODUKTER OG UTSTYR
Taski Jontec Plaza
Dosering: Brukes konsentrert

•

Polishmopp

•

Moppeskaft/-stativ

Kontroller at gulvet er jevnt blankt, uten bobler eller skjolder.

PRODUKTER OG UTSTYR
Taski Jontec Tensol
Dosering: 250 ml per 50 l (0,5 %)

•

Moppeskaft/-stativ

•

Sentrifugetørr mopp

Taski Jontec 300 free
Dosering: 10 ml per 10 l vann (0,1 %)

•

Combimatmaskin

•

Jif Kombipad Natur

Taski Jontec Forward free
Dosering: 25–100 ml per 10l (0,25–1 %)

•

Taski Twister Grønn pad

Kontroller at gulvet ser rent ut, sjekk i hjørner og langs lister.
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FREMGANGSMÅTE SPORTSGULV
KLISTERFJERNING PÅ SPORTSGULV
Før klister fjernes: Test Taski Jontec ProStrip (5 %) på et lite
synlig sted for å se om løsningen angriper gulvoverflaten
(se på fargefasthet).
Sterkt tilsmussede gulv (periodisk rengjøring):

1 FORBEREDE

1.

Benytt samme fremgangsmåte som på metoden
”gulvrengjøring med combimatmaskin”, se s. 36.

2.

Bland Taski Jontec ProStrip (5 %) i rentvannstanken.
Bland Taski Tapi Defoam (1 %) i skittenvannstanken.

3.

Dersom det er mye klister i et område bør flekkene
bløtlegges med klisterfjerner som beskrevet i metoden:
”fjerning av flekker med klister på gulv” (til høyre) i
forkant. Gulvet kan også bløtlegges ved å legge ut
vaskeløsning med combimatmaskin.
NB! Sørg for at gulvet suges helt tørt.
La aldri vaskeløsningen tørke på gulvet.

Fjerning av flekker med klister på gulv:
1.

Bland Taski Jontec ProSrip (5 %) i en lavtrykksprøyte.

2.

Spray løsningen på flekkene.

3.

La det virke i inntil 5 minutter.

4.

Rengjør som beskrevet i ”Gulvrengjøring med combimat”, se side 34, med Taski Jontec 300 free (0,1 %)
eller med rent vann.

Fjerning av klister på inventar:
1.

Bland Taski Jontec ProSrip (5 %) i en lavtrykksprøyte
eller bruk Sprint Spitfire spray.

2.

Spray på flekkene.

3.

La det virke i inntil 5 minutter.

4.

Gni av med en fuktig klut, og skyll med vann.
NB! Må ikke brukes på aluminium.

FREMGANGSMÅTE TEPPER, DEL 1

1 FORBEREDE

TEPPERENS (EKSTRAKSJON)

26

1.

Ta først prøve på teppets fargeekthet på et
lite synlig sted. Tepper med jutebunn kan
krympe hvis de blir for fuktige. Bruk derfor
minst mulig rengjøringsløsning og skyllevann. Ved flekkfjerning (se lenger ned), bør
teppebunnen være festet med vannfast lim.

2.

FLEKKFJERNING:
Gjennomfukt flekken med ufortynnet Taski
Tapi TR 103. La oppløsningen virke ca. 15
min. Rengjør deretter flekkområdet med
tepperengjøringsmaskin (Taski Aquamat 10,1
eller 20) påfylt rent, lunkent vann. Gjenta
behandlingen om nødvendig. Flekker av fett
og olje fjernes med en sterk oppløsning av
Taski Jontec Profi.

3.

RENGJØRING:
Nedtråkkede arealer børstes opp og støvsuges
grundig. Fyll sprayflaske/tepperengjøringsmaskinen med Taski Tapi TR103 oppløsning,
2 dl Taski Tapi TR103 til 10 liter lunkent vann
(2 % bruksløsning) avhengig av tilsmussingsgrad. Ved sterkt tilsmussede tepper; øk doseringen. Påfør løsningen jevnest mulig utover teppet
med for eksempel Taski Lavtrykksprøyte.
Til rensing, bruk Taski Aquamat 10,1 eller 20.
Ta mindre arealer av gangen (40–50 m2). La
løsningen virke i ca. 15 min. og rengjør deretter
teppet med tepperengjøringsmaskin påfylt rent,
lunkent vann. På tepper som tidligere har vært
sjamponert må det benyttes Taski Tapi Defoam i
skittenvannstanken.

PRODUKTER OG UTSTYR
DAGLIG RENHOLD:
Taski Jontec 300 free
Dosering: 10 ml per 10 liter vann (0,1 %)

TIL FJERNING AV HÅNDBALLKLISTER:
Taski Jontec ProStrip
Dosering: 0,5 liter per 10 liter (5 %)
Taski Tapi Defoam
Dosering: 1 dl per 10 liter (1 %)
Taski Sprint Spitfire Spray

•

Moppeskaft/-stativ

•

Sentrifugetørr mopp eller saksemopp

•

Combimatmaskin

•

Jif Rengjøringspad Natur eller børste

OBS!
Vær forsiktig med vann
på parkettgulv som har tydelige
sprekker. Sportsgulv som er dekket med dispersjoner (som blant
annet PVC eller liknende) kan ikke
rengjøres som beskrevet med
Taski Jontec ProStrip, da beskyttelsesfilmen kan bli ødelagt.

Kontroller at gulvet ser rent ut. Sjekk i hjørner og langs lister.

PRODUKTER OG UTSTYR
Taski Tapi TR103
Dosering: 2 dl per 10 l vann (2 %)
Taski Tapi Defoam
Dosering: Brukes konsentrert

•

Klut, svamp eller børste

•

Taski Vacumat 22/44

•

Skrape

•

Taski Lavtrykksprøyte

•

Doseringskopp

Kontroller at teppet er rent.

Fortsetter på neste side
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FREMGANGSMÅTE TEPPER, DEL 2

2 BESKYTTE

IMPREGNERING AV TEPPER OG TEKSTILER
1.

NB! Test først teppets fargeektehet.

4.

2.

NYTT TEPPE:
Støvsug hele teppet.

Spray produktet direkte på teppet ved hjelp av
for eksempel Taski Lavtrykksprøyte 		
eller lignende. For tilstrekkelig impregnering
anbefales et forbruk på ca. 0,2 liter bruksløsning
per m2.

5.

La teppet tørke godt.

3.

GAMMELT TEPPE:
Uansett om teppet er mye eller lite tilsmusset må det være rent før det impregneres.
Teppet kan våtrenses med Taski Tapi TR103,
se beskrivelse på s. 26. I dette tilfellet må
teppet være absolutt tørt før det kan impregneres med Taski Jontec Repello.

3 VEDLIKEHOLDE

STØVSUGING OG TEPPEBANKING
1.

Kontroller at støvsugeren er klar til bruk, og
at alt nødvendig tilbehør er tilgjengelig.

5.

Når du er ferdig: Kontroller om ledning og
slange har skader.

2.

Fjern løst smuss fra gulvet som kan blokkere munnstykke, rør og slange, eller som
kan skade støvsugeren/støvposen. Flytt alle
usikrede møbler.

6.

Kontroller støvposen og støvfilteret. Sjekk at
posen ikke er full. Bytt ev. pose og rengjør
filteret.

3.

Støvsug gulvet. Begynn lengst vekk fra
døren, og jobb deg bakover mot denne. Vær
oppmerksom på fotlister og teppekanter.

7.

Surr ledningen rundt støvsugerens håndtak og
sett den på plass på trallen eller i oppbevaringsrommet.

4.

Sett møblene tilbake på plass.

3.

VANNULØSELIGE FLEKKER:
Før bruk; test teppets/stoffets fargeektehet.
Spray Taski Tapi Spotex 1 på flekken fra en
avstand på ca. 15 cm. La middelet virke i ca. ett
minutt. Tørk med en absorberende klut eller
tørkepapir. Bytt ut klut eller tørkepapir når det
er tilsmusset. Gjenta om nødvendig. Viktig råd:
På tepper med latex-bakside; spray middelet på
en klut og ikke direkte på teppet. Bruk så kluten
på teppet.

4.

VANNLØSELIGE FLEKKER:
Før bruk, test teppets fargeektehet. Prøv først å
fjerne så mye som mulige med klut og lunkent
vann. Spray Tski Tapi Spotex 2 på det tilsølte
området, la virke i 30 sekunder og arbeid inn
skummet, fra ytterkantene til flekkens senter;
dette for å unngå spredning. Tørk opp med
absorberende klut eller tørkepapir. Gjenta om
nødvendig. La det behandlede området tørke før
du støvsuger.

TYGGEGUMMI- OG FLEKKFJERNING

3 VEDLIKEHOLDE

1.
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TYGGEGUMMI:
Sett plastrøret inn i ventilen på boksens
hode. Spray Taski Tapi Gum direkte på
tyggegummien, og fjern straks med en
sparkel eller sløvsiden av en kniv. Gjenta om
nødvendig.
VIKTIG:
Undersøk om materialene er fargeekte og
tåler sprayen før bruk.

2.

Hvis du ikke vet hva slags flekk du har er
det viktig å starte med løsemiddelbaserte
produkter først, da midler til vannløselige
flekker gjør teppet vått slik at flekkfjerningsprodukter for vannuløselige flekker ikke
fungerer.

PRODUKTER OG UTSTYR
Taski Jontec Repello
Dosering: brukes konsentrert

•

Taski Lavtrykksprøyte e.l.

Kontroller at teppet er tørt og rent.

STATISK ELEKTRISITET?
Bland 2–3 dl Livasoft eller
2 dl Comfort til 10 l vann
i lavtrykkssprøyte og spray
sparsomt på teppet.
Gjenta ved behov.

PRODUKTER OG UTSTYR
Taski Vento 8
Taski Vento 12
Taski Vacumat
Taski Tapiset

Kontroller at teppet er rent.

PRODUKTER OG UTSTYR
Taski Tapi Gum
Dosering: Brukes konsentrert
Taski Tapi Spotex 1
Dosering: Brukes konsentrert
Taski Tapi Spotex 2
Dosering: Brukes konsentrert

Kontroller at teppet er tørt og rent.
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Mopping

Polering

Combimat

Daglig

Grunnbehandling

Ved behov

Periodisk:
Hver 3. gang

Daglig

Periodisk:
Hver 3. gang

FREKVENS

Ved oppstart

HVA?

Uten akrylpolymer

LP Gulvvoks free
Brukes sammen med skuremaskin
eller high-speedmaskin

LP Voksrens free

LP Gulvvoks free

LP Voksrens free

Bruk mopp impregnert med

LP Voksimpregnering free

Bruk mopp impregnert med

Legges ut med egnet polishmopp

LP Gulvvoks free

PRODUKT OG UTSTYR

(0,25 – 0,50 %)

25 – 50 ml pr. 10 l vann

(0,25 – 0,50 %)

25 – 50 ml pr. 10 l vann

(0,25 – 0,50 %)

25 – 50 ml pr. 10 l vann

(0,2 – 0,4 %)

20 – 40 ml pr. 10 l vann

(0,2 – 0,4 %)

20 – 40 ml pr. 10 l vann

Brukes konsentrert

DOSERING

BILDER

For mer informasjon, sikkerhetsdatablad og brukerinformasjon,
se www.lilleborgprofesjonell.no eller ring vårt kundesenter på tlf. 815 36 000

Bruk Jif Naturfiber Kombipad
eller Taski Twister Grønn. Spray
varsomt på gulvet og kjør maskinen
i rette baner, frem og tilbake over
gulvet.

Husk å skylle igjennom med
varmt vann, og bytt til LP Voksrens
free hver 3. gang for å hindre av
leiring. Dette gjelder alle typer
voksprodukter.

Doser i gulvvaskemaskinens rentvannstank (bruk Jif Natur Kombipad
eller Taski Twister Grønn på
maskinen).

Husk å bytte til LP Voksrens free
hver 3. gang.

Impregner mopper med LP Voks
impregnering free i siste skylle
vann.

Kan legges rett på rengjorte,
ubehandlede gulv eller oppå
rengjort polish.

Legg ett strøk. Det er viktig å legge
veldig tynt (“smøres” inn i gulvet).

MERKNADER

LILLEBORG PROFESJONELLS VOKSSYSTEM
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Polering

Combimat

Bruk mopp impregnert med

Periodisk:
Hver 3. gang

Taski Jontec Extra (vaskevoks)
Brukes sammen med skuremaskin
eller high-speedmaskin

Taski Jontec Extra (vaskevoks)
Brukes sammen med combimatmaskin

Alternativt

LP Voksrens free

Periodisk:
Hver 3. gang

Ved behov

Taski Jontec Extra (vaskevoks)

Daglig

LP Voksrens free

Bruk mopp impregnert med
Taski Jontec Extra (vaskevoks)

Daglig

(0,2 – 0,4 %)

20 – 40 ml pr. 10 l vann

(0,2 – 0,4 %)

20 – 40 ml pr. 10 l vann

(0,25 – 0,50 %)

25 – 50 ml pr. 10 l vann

(0,2 – 0,4 %)

20 – 40 ml pr. 10 l vann

(0,2 – 0,4 %)

20 – 40 ml pr. 10 l vann

(0,4 – 0,8 %)

40 – 80 ml pr. 10 l vann

Kan også blandes med
vann (50% Taski Jontec
Extra, 50% vann)

Legges ut med egnet polishmopp

Mopping

DOSERING
Brukes konsentrert

PRODUKT OG UTSTYR

Grunnbehandling

Taski Jontec Extra (vaskevoks)

FREKVENS

Ved oppstart

HVA?

Med akrylpolymer
BILDER

For mer informasjon, sikkerhetsdatablad og brukerinformasjon,
se www.lilleborgprofesjonell.no eller ring vårt kundesenter på tlf. 815 36 000

Husk å skylle/rengjøre maskinen!

Du kan også polere med combimat
med føringsskiver og Jif Naturfiber
Kombipad eller Taski Twister Grønn.

Bruk Jif Naturfiber Kombipad eller
Taski Twister Grønn. Spray varsomt
på gulvet og kjør maskinen i rette
baner, frem og tilbake over gulvet.

Husk å skylle igjennom med
varmt vann, og bytt til LP Voksrens
free hver 3. gang for å hindre av
leiring. Dette gjelder alle typer
voksprodukter.

Doser i gulvvaskemaskinens rentvannstank (bruk Jif Natur Kombipad
på maskinen).

Husk å bytte til LP Voksrens free hver
3. gang.

Impregner mopper med Taski
Jontex Extra i siste skyllevann.

Kan legges rett på rengjorte,
ubehandlede gulv eller oppå
rengjort polish.

Legg ett strøk. Det er viktig å legge
veldig tynt (“smøres” inn i gulvet).

MERKNADER

TASKI JONTEC / LILLEBORG PROFESJONELLS VOKSSYSTEM
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Taski Twister Diamantpads
Innovativ metode for rengjøring og vedlikehold av harde gulvbelegg.
Rengjør og polerer i samme operasjon. Resultatet blir renere, mer
delikate og mer glansfulle gulv enn ved tradisjonelle metoder.

Taski Twister Diamantpads er egnet for bruk sammen med de fleste enbørste- og combimatmaskiner. Ved bruk av combimat rengjør og polereres gulvet i en og samme operasjon.
Det reduserer behovet for tidkrevende grunnbehandling.
Lang levetid
Taski Twister Diamantpads er impregnert med mikroskopiske diamanter i forskjellige
finhetsgrader. Det er disse som skurer, rengjør og polerer gulvet. På grunn av meget stor
slitestyrke har de mye lenger levetid enn tradisjonelle pads.

Fire forskjellige Taski Twister pads med ulik finhetsgrad
Grundig skuring – Rød pad er den kraftigste paden med de groveste diamantene. Den
skurer gulvet grundig rent, fjerner riper og gir et lysere gulv med en matt finish. Når
utgangspunktet er nedslitte og gulnede gulv anbefales det 10–20 passeringer på steingulv
før behandlingen fortsettes med trinn 1 – Hvit pad. Taski Twister Rød kan også brukes til
oppskuring av polishbehandlede gulv ved mange/tykke lag polish. Gir da et bedre resultat
på kortere tid enn med tradisjonelle skurepads. Bytt til Twister Hvit når det er lite polish
igjen.

Finskuring – Hvit pad er den nest groveste. Den fjerner små riper og flekker i overflaten
på gulvet. Dersom utgangspunktet er middels slitte gulv kan behandlingen starte direkte
med Hvit pad. Den vil lukke porene i gulvflaten og gi en silkematt finish. Det anbefales
20 passeringer med Hvit pad for å finrense gulvflaten før behandlingen fortsettes med
Gul pad. Taski Twister Hvit er også velegnet for finskuring av polishbehandlede gulv.

Rengjøring og polering – Gul pad er til daglig bruk med combimat eller periodisk rensing
med enbørstemaskin. Diamantene i denne er meget finkornet. De rengjør gulvet for smuss
og overflateflekker samtidig som de sørger for polering til en glansfull og smussavstøtende gulvflate som er lett å rengjøre. Dersom det ønskes høyere glans kan man bytte til
Grønn pad etter 20 passeringer.

Rengjøring og høyglanspolering – Grønn pad for de fleste typer gulvbelegg. Ved daglig
bruk med combimat øker glansen over tid. Fortsett å arbeide med Grønn pad inntil det er
nødvendig med en ny renseprosess med Hvit eller Gul pad. Normalt vil dette først være
nødvendig etter 6–12 måneder. Brukt i kombinasjon med enbørstemaskin (high-speed) anbefales en frekvens på hver 3.–4. uke. Gir et bedre resultat på kortere tid enn tradisjonell
high-speed pads.

Hvis gulvene mister glansen over tid
Gå tilbake til forrige trinn i en uke for å fjerne riper og
trafikkspor. Fortsett deretter på neste trinn.

Anbefalte bruksområder og frekvenser
Taski Twistersystemet består av fire pads med ulik finhetsgrad. De to groveste, Rød og Hvit brukes til skuring
og reetablering av slitte flater. De to fineste, Gul og Grønn
rengjør og polerer til ønsket glans på gulvet. Brukes med
enbørstemaskin eller combimat i det daglige renholdet.

Bruk av renholdsmiddel
I forhold til tradisjonelle pads og børster trenger
Taski Twister pads mindre bruk av renholdsmidler
i rengjøringsprosessen. Noen ganger kan faktisk renholdsmidler være helt unødvendig.

Rengjøring
Taski Twister pads rengjøres i rent vann etter bruk. Pads
med fastsittende smuss kan legges i en 10 % oppløsning
med Taski Jontec Prostrip til smusset er løst. Skyll deretter med rent vann.

Vi anbefaler derfor å redusere doseringen av renholdsmidler til laveste dosering som er angitt på etiketten.

Taski Twister Diamantpads lagerføres i størrelsene
11”

13”

14”

16”

17”

18”

19”

20”

XP

Våre anbefalte Taski-produkter er:
Jontec 300 free, Jontec Profi,
Jontec Forward free og Jontec Tensol.

ANTALL ANBEFALTE PASSERINGER

RØD

HVIT

GUL

GRØNN*

Grundig skuring/
oppskuring

Fin-/toppskuring

Rengjøring
og polering

Rengjøring og
høyglanspolering

Betong

10–20

20

20

Daglig

Terazzo

10–20

20

20

Daglig

Steinfliser

10–20

20

20

Daglig

Marmor

10–20

20

20

Daglig

Vinyl

10–20

20

20

Daglig

Linoleum eldre

10–20

20

20

Daglig

Linoleum ny

-

10–20

20

Daglig

Parkett/laminat

-

10–20

20

Daglig

Gummi

-

10–20

20

Daglig

Epoxy

-

10–20

20

Daglig

Overflate

* Ved bruk av enbørstemaskin (high-speed) anbefales en frekvens på hver 3. – 4. uke ved normal trafikkintensitet.
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OVERSIKT OVER PADS

JIF prOFeSSIOnaL pad

JIF prOFeSSIOnaL guLVpadS

JIF prOFeSSIOnaL hIgh Speed padS

JIF SKUREPADS
SkurepadS

Safir. Ekstra kraftig oppskuring.
Varenr. epd
pakn.
16”
6602
392 670
5 stk
17”
6603
392 753
5 stk
Sort. Kraftig oppskuring
16”
6604
392 761
5 stk
17”
6605
392 852
5 stk
Brun. Normal oppskuring og “tørrskuring”
10”
4757
396 820
5 stk
11”
4759
392 886
5 stk
14”
4761
392 951
5 stk
16”
5974
393 009
5 stk
17”
4763
393 025
5 stk
Xp
7027
10 stk

JIF rengJørIngSpadS BLÅ

Sprayrens og grundig
Varenr.
11”
6607
14”
6608
16”
6609
17”
4856

rengjøring.
epd
393 249
393 413
393 421
393 439

pakn.
5 stk
5 stk
5 stk
5 stk

JIF GULVRENSPAD
guLVrenSpadNATUR
naTur

Til rensing av polishbehandlede gulv.
Varenr. epd
pakn.
14”
6618
394 353
5 stk
16”
6619
394 361
5 stk
17”
6620
394 387
5 stk
20”
6621
394 437
5 stk

JIF KOMBIPAD
kOMBIpadNATUR
naTur

Til rensing og polering av polishbehandlede gulv.
Varenr. epd
10”
6622
394 452
11”
6623
394 460
14”
6624
394 486
16”
6625
394 528
17”
6626
394 684
20”
6627
394 692

pakn.
5 stk
5 stk
5 stk
5 stk
5 stk
5 stk

JIF POLERINGSPAD
pOLerIngSpadNATUR
naTur

JIF rengJørIngSpadS rød

Rød rengjøringspad for normale forhold.
Varenr. epd
pakn.
10”
4756
393 462
5 stk
11”
4758
393 470
5 stk
14”
6610
393 553
5 stk
16”
4750
393 561
5 stk
17”
4762
393 686
5 stk
Xp
7025
10 stk

Til polering av polish- og voksbehandlede
gulv.
Varenr. epd
pakn.
14”
6630
395 590
5 stk
16”
6631
395 772
5 stk
17”
6632
395 780
5 stk
20”
6633
395 798
5 stk

JIF pOLerIngSpad LySBLÅ

Til polering med ultra high speed maskin.
Varenr.
epd
pakn.
16”
6634
395 889
5 stk
17”
6635
395 905
5 stk
20”
6636
395 939
5 stk

JIF høygLanSpad hVIT

Høyglanspolering.
Varenr.
16”
6637
17”
6638
20”
6639
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epd
395 954
395 962
396 002

pakn.
5 stk
5 stk
5 stk
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GRUNNRENGJØRING
OG SKUREMETODER
HVA ER GRUNNRENGJØRING?

HVA ER TOPPSKURING?

Grunnrengjøring utføres på nye gulv før videre
behandling. Kan være del av byggrengjøring.

Lettere oppskuring for å fjerne det øverste laget med slitt polish før legging av et nytt strøk.

Minimumsdosering: 20 ml Taski Jontec Grovrent
per 10 l vann (0,2 % bruksløsning). Øk doseringen til 1 % ved mye smuss (100 ml per 10 liter).

Combimat anbefales til toppskuring. Bruk
0,5–1 liter Taski Jontec Forward free pr. 10 liter
bruksløsning (5–10 %). Bruk Jif Gulvrenspad
Natur eller Taski Twister Hvit pad.

Påfør løsningen med mopp/sprayflaske eller
doser produktet i bøtte/vanntank fylt med vann.
Fordel bruksløsningen på gulvet og la virke i
maks. 5 minutter. Skur og sug opp skittenvannet.

Skyll/rengjør gulvet med rent vann.

Skyll/tørk over.

HVA ER OPPSKURING?

HVA ER TØRRSKURING?

Full oppskuring utføres for å fjerne all tidligere
polish før legging av ny polish eller voks.

Fjerning av øverste lag på slitte felt med polish,
uten utlegging av løsning. Kan også brukes til
å fjerne polish fra gulv som ikke tåler vann.

Bland løsningen i skuremaskinens tank eller i
en bøtte. Minimumsdosering: 1,25 l Taski Jontec
No 1 per 10 l løsning (12,5 %). Øk doseringen opp
til 25 % ved behov. På linoleumsgulv brukes LP
Kvikk-Stripp free (20 %).
Fordel skureløsningen jevnt utover gulvet og la
virke i 5–10 minutter. Unngå å få vann under lister
og terskler. Oppløsningen må ikke tørke inn.
Benytt en saktegående enbørste-/skuremaskin,
f. eks. Taski Ergodisc 165 med Jif Skurepad Brun
eller Taski Twister Hvit pad. Skur gulvet syste
matisk i baner med sirkulære maskinbevegelser. Benytt håndpads i hjørner og på vanskelig
tilgjengelige steder.
Sug opp skureløsningen med vannsuger.
Tøm vannsugeren når den er full, og skyll gulvet
grundig to ganger med rent vann og sug opp.
Fuktmopp gulvet for å fjerne eventuelle rester.

Mopp gulvet med en tørr eller sentrifugetørr
mopp. Fyll spraybeholderen på maskinen med
Taski Jontec Stripo. Sprayflaske kan også benyttes.
Benytt Jif Gulvrenspad Natur eller Taski
Twister Hvit pad på skuremaskinen.
Spray Taski Jontec Stripo på gulvet ved hjelp
av maskinens spraysystem. Legg kun ut litt
produkt – én dusj per kvadratmeter.
Benytt en saktegående enbørstemaskin/ skuremaskin, f. eks. Taski Ergodisc 165. Før maskinen i sirkulære bevegelser der det er lagt ut
middel.
Ta mindre partier av gangen og skur området
tørt. Bytt pad når den blir skitten.

La gulvet tørke helt innen ny polish påføres.
Det anbefales å være to personer.
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GULVRENGJØRING
MED COMBIMATMASKIN
1. Fjern løst smuss.
2. Sjekk maskinen, fyll vann i vanntanken, tilsett rengjøringsmiddel i henhold til anbefalt dosering og fest børster eller pads til føringsskivene.Bruk
Jif Kombipad Natur eller Taski Twister Grønn pad.
3. Senk børster/pads og nalen.
4. Rengjør overflaten og sug opp den skitne løsningen i samme operasjon.
Arbeid i overlappende baner mot klokken, eller i overlappende baner i
retning fra stikkontakten.
5. Hvis det er tomt for vaskeløsning; tøm skittenvannstanken og lag til en ny
vaskeløsning.
6. Når du er ferdig; tøm skittenvannstanken og skyll den. Rengjør maskinen og børsten/paden. Lad opp batteriene hvis du bruker batteridrevet
maskin.

PRODUKTER OG UTSTYR
Taski Jontec Tensol
Dosering: 250 ml per 50 l (0,5 %)

Taski Jontec 300 (free)
Dosering: 10 ml per 10 l vann (0,1 %)

Taski Jontec forward free
Dosering: 25-100 ml per 10l (0,25–1 %)
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•
•
•
•
•

Moppeskaft/-stativ
Sentrifugetørr mopp
Combimatmaskin
Taski Twister Grønn pad
Jif Kombipad Natur

Kontroller at gulvet ser rent ut,
sjekk i hjørner og langs lister.

GULVRENGJØRING
MED FUKTIG MOPP
1. Fest den fuktige moppen til moppestativet.

2. Mopp først langs kantene og hjørnene, fortsett fra punktet lengst fra døra
og arbeid bakover med svingende moppebevegelser (åttetall). På store
flater; skyv gjerne moppen foran deg.
3. Spray rengjøringsløsningen direkte på gulvet eller moppen dersom det er
nødvendig å fjerne flekker.

4. Bytt ut moppen med en ren mopp med jevne mellomrom/når moppen er
skitten.
5. Legg moppen i vaskenettet når du er ferdig.

PRODUKTER OG UTSTYR
Taski Jontec 300 free
Dosering: 1 ml per 1 l (0,1 %)

•
•
•
•

Moppeskaft/-stativ
Sentrifugetørr mopp
Sprayflaske/dynkeflaske/lavtrykksprøyte
Doseringskopp

Kontroller at gulvet ser rent ut.
Taski Jontec Dagligrent
Dosering: 1 ml per 1 l (0,1 %)
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VÅRE RENGJØRINGSMASKINER
Taski er en av verdens ledende produsenter av renholdsmaskiner
for kommersielt bruk. De utmerker seg ved sin robuste konstruk
sjon og funksjonelle egenskaper. Taski maskinene er enkle og
ergonomisk i bruk.

Enbørstemaskiner
Taski Ergodisc og Motorscrubber enbørstemaskiner er robuste og
ergonomiske maskiner til rengjøring, oppskuring og polering av gulv.
Med et omfattende utstyrsvalg er de velegnet til de fleste oppgaver.
Det ergonomisk utformede håndtaket med dobbel startsperre
beskytter hendene mot skader.

Gulvvaskemaskiner
Swingo er Taskis paraplynavn på gulvvaskemaskinene. De utvikles
og produseres ved Taskis egen fabrikk i Sveits. De kjennetegnes ved
fremragende rengjøringsegenskaper, de er enkle å betjene og gir god
ergonomi for operatør. Swingomaskinene er robuste og produsert
med komponenter av høy kvalitet. Det gir høy driftssikkerhet og lang
levetid. Programmet omfatter 12 modeller og dekker hele spekteret
for maskiner fra små trange flater til store åpne områder.

Tepperensere, støv- og vannsugere
Taski Aquamat er robuste og funksjonelle tepperensemaskiner for
profesjonelt bruk. Det er 4 modeller i programmet. Med et stort utvalg
av utstyr har maskinene bredt anvendelsesområde som f.eks. rensing
av tekstiltrekk på møbler og kjøretøyer.
Taski Vacumater er funksjonelle vann- og støvsugere for profesjonelt
bruk. De kjennetegnes med høy sugeevne og et bredt anvendelses
område. De kan enkelt endres fra å fungere som vannsugere til rene
støvsugere. Vårt sortiment består av tre forskjellige støvsugere,
hvorav en er en ryggstøvsuger. Alle modellene er støysvake, robuste
og konstruert for kontinuerlig bruk.
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HAR DU SETT VÅRT
NYE MASKINHEFTE?
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Lurer du på noe?
Kontakt oss da vel!
Kundesenter: 815 36 000
E-post: profesjonell@lilleborg.no
www.lilleborgprofesjonell.no
Nedre Skøyen vei 26, 0276 Oslo /
Postboks 673 Skøyen, 0214 Oslo

