Skötselanvisning – För Marmorgolv
Byggstädning
En byggstädning görs alltid innan ett nytt golv tas i bruk. En bra
byggstädning ger den bästa förutsättningen för ett vackert och
lättskött golv. När du byggstädar tar du bort lös smuts och byggdamm
från golvet, maskinrengör, sköljer och våtsuger golvytan.

Daglig skötsel
Den dagliga städningen med I-VAX-systemet är mycket enkel. Om du väljer någon av städmetoderna nedan och följer instruktionerna
så kommer dina golv kännas som nya under lång tid. De olika städmetoderna är både till för att göra golvet rent men också ersätta
bortnött vax. Vid behov kan du också komplettera städningen med underhållspolering.
Fyra enkla städmetoder för Marmorgolv

Moppning med centrifugtorr
Larrymopp Color

Städning med kombimaskin

Använd från 0.25 dl* I-VAX till 10 l vatten i maskinen.

Använd från 0,1 dl* I-VAX impregnering
till 10 l vatten i slutsköljvattnet.

Arbeta med röd rondell.

Fuktmoppa golvet 1-5 ggr/vecka beroende på städbehov.

Vid behov av grundligare rengöring byts
I-VAX mot Storfix (0,25* dl till 10 l vatten) i maskinen.

Var 3-5 gång byts I-VAX mot Storfix
impregnering

Fuktmoppning

Torrmoppning

med Larrymopp Color

med Larrymopp Color

Använd från 0,25 dl* I-VAX till 10 l vat-

Larrymoppen används med fördel vid
såväl torr- som fuktmoppning.

ten. Pressa ur mopparna väl.
Fuktmoppa golvet 1-5 ggr/vecka beroende på städbehov.
Var 3-5 gång byts I-VAX mot Storfix
(från 0,25 dl* till 10 l vatten).

Vid enbart torrmoppning tillförs I-VAX
med hjälp av spraypolering kvartalsvis
eller vid behov.
* Öka doseringen vid behandling av hårt smutsade ytor

Underhåll

Polering med highspeed- eller lågvarvsmaskin
Där hårdare slitage förekommer rekommenderas torrpolering
eller spraypolering med en I-VAX-lösning på 50 procent. Detta
görs för att jämna ut ytglansen och ta bort eventuella friktionsmärken kvartalsvis eller vid behov.
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PLS PRODUKTER FÖR DAGLIG STÄD OCH GOLVVÅRD

I-VAX

Skyddar era golv oavsett underlag, såsom
linoleum, plast, sten m m. I-VAX använder ni
oavsett städmetod, såsom moppning, svabbning,
maskinstädning m m. Ersätter golvpolish, såpa och
övriga golvvårds produkter.
Ph brukslösning ca. 8,5.
Förpackning
1 liter
Utan parfym
1 liter

Svanenmärkta
produkter för
professionell
golvvård!

Art nr
1161

Förpackning
5 liter

Art nr
1165

1162

5 liter

1163

Storfix

För all typ av städning, från daglig till storstädning. Rengör golv, väggar, tak och fönster.
Löser effektivt sot, fett och olja. Innehåller
hudskyddsmedel. Efterlämnar inga rester.
Ph i brukslösning ca. 9
Förpackning
1 liter
Utan parfym
1 liter

Art nr
1021

Förpackning
5 liter

Art nr
1025

1022

5 liter

1026

I-VAX Impregnering

Högkoncentrerad, oparfymerad I-VAX för
moppimpregnering i tvättmaskin. För dosering
via automatiskt doseringssystem. Ph i brukslösning ca. 8,5.

Förpackning
1 liter

Art nr
1166

Förpackning
5 liter

Art nr
1170

Storfix impregnering

Högkoncentrerad, oparfymerad Storfix för
moppimpregnering i tvättmaskin. För dosering
via automatiskt doseringssystem.
Ph i brukslösning ca. 9.

Förpackning
5 liter

Art nr
10256

Förpackning
10 liter

Art nr
10259

Flytande mopptvätt

För maskintvättning av alla slags svabbgarn,
bomull, blandfiber, syntet och micromoppar.
Flytande mopptvätt är oparfymerad och
speciellt framtaget för att bibehålla moppens
egenskaper. Ph i brukslösning ca 8.
Förpackning
5 liter
25 liter

Art nr
1365
13625

Förpackning
10 liter
200 liter

Art nr
1366
136200

Larrymopp Color
Framtagen för att ge det optimala
resultatet för I-vax systemet. Ger en ökad
smutsupptagning och kan användas vid såväl
torr-, fukt- som våtmoppning. Larrymopp Color
finns i alla storlekar.

