Påføring av Antiskli Flis:
NB: Det er MEGET viktig at dere følger bruksanvisningen for best mulig resultat:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Vask over gulvet med en fett/olje fri såpe, kraftvask el.
Tørk bort resterende vann fra overflaten
Rist flasken / kannen i 30s.
Spray på først på en test overflate, og vent 1 minutt, spray så på en ny test overflate,
vask så av begge overflatene etter totalt 2 minutter, og se på resultatene. 2 minutter er
standard tid. Vi anbefaler ikke mer enn 5 minutter, da gulvet kan bli en anelse mattere,
eventuell matthet kan bli skrubbet bort, eller vil forsvinne etter hvert ved daglig bruk
av gulvet.
Spray et jevnt lag på overflaten, la det stå på i ønsket tid, vi anbefaler 2 minutter som
er standard tid. Spray på mer hvis noen deler av gulvet tørker. Hvis det skal påføres på
store overflater så anbefales trykkpumpe. Del opp gulvet i soner, slik at ikke ene delen
blir behandlet 1 minutt og den andre blir behandlet 5 minutter.
Vask og skrubb over gulvet to ganger etter ferdig behandling.
Gulvet er klart til bruk
Sklisikring varer 1-5 år, påfør igjen etter behov.

Vedlikehold:














Vedlikehold bare er vanlig renhold, rebehandling burde bli foretatt før
sklisikringen er slitt helt bort. Dvs. 1-5 år
Ved dagligvask så anbefaler vi først å bruke antistatisk tørrmopper for å fjerne
støv, lo, og skit på overflaten, gå så over med microfiber våtmopper. Husk å bytte
mopper mens du vasker, slik at skitten ikke blir smurt ned i gulvet. Vi anbefaler
ikke bruk av trådmopper, da disse vasker dårlig, og møter mer motstand fra gulvet.
Ved bruk i dusj, kjøkken, basseng områder og lignende så anbefaler vi at det blir
brukt en sterk såpe, som fjerner fett og døde hud celler, minst en gang pr uke. Hvis
belegg ikke fjernes så vil gulvet bli glatt
Ikke bruk grønnsåpe ved vask av gulv, da vil det danne seg fettlag på gulvet. Bruk
såpe som ikke er oljebasert, spør hva din leverandør av såpe anbefaler.
Sklisikringen sitter på overflaten, den kan bli fjernet ved bruk av high speed
maskin, eller daglig vask med gulvvaskemaskin med de groveste børstene. Hvis
din gulvvaskemaskin er av den groveste typen så er det bare å bytte børstene til en
finere børste eller pad.
Bruk av grov gulvvaskemaskin en eller to ganger pr år til hovedrengjøring er ikke
noe problem.
For mer detaljer om vedlikehold se brosjyren:
”Rengjøring med Antiskli Flis”.
Hvis dere har behov for mopper, gulvvaskemaskiner, såper, eller lignende så kan
dere ta kontakt med vår leverandør av slikt utstyr: Bjørvik malerservice AS
Tlf 33 42 17 33 Vår kontaktperson er Pål Martinsen (butikksjef). For mer
informasjon se www.bjorvik.no
Hvis det er noe dere lurer på send gjerne spørsmål til info@antiskli.no
For mer informasjon om våre produkter, se på vår hjemmeside: www.antiskli.no

