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städning
Den regelmässiga fuktrengöringen kan utföras på två sätt.
Manuellt med den öglade Gipeco-Moppen och maskinellt med kombiskurmaskin.
För städklar mopp, se Gipeco Triss-System. www.gipeco.se
Vaxbehandlade golv ska städas med underhållsvax Brilliant eller Trend.
Brilliant på Brilliant och Trend på Trend – så enkelt är det.
Polishbehandlade golv ska städas med golvrent Cleanon.
Dosera enligt anvisning på etikett.
Modern och effektiv städning bygger bl a på att arbetet ska göras med ren och ändamålsenlig utrustning samt att vattenanvändning och rengöringsvätska begränsas till verkligt
behov. För att utföra detta arbete är Gipeco Triss-System det genomtänkta alternativet!
Kombiskurmaskin och Tvättmaskin – med Gipecos högteknologiska mopptvättprogram och automatisk dosering av städmedel samt reglerbar centrifugering – är det
städklara systemets nyckel. För att Triss-Systemet ska bli komplett krävs också GipecoMoppen som är speciellt konstruerad för fuktmoppning med golvvårdsvax/underhållsvax.
Resultatet blir att ren städvätska och rätt fuktighet alltid används vid rengöringen!
Ett bekymmer vid manuell mopphantering kan vara svårigheten att inte alltid ha ren
städvätska och att pressa ur garnet till rätt fuktighetsgrad. Ett för vått garn lämnar spår
på golvet som då blir randigt när det torkar – och ett för torrt garn återskyddar inte
vaxfilmen som då slits ut på kort tid.
Hur ofta fuktrengöring ska utföras avgörs av slitage, trafik och nedsmutsningsgrad i de
aktuella lokalerna. Moppgarnets uppgift är två, dels att bevara/underhålla vaxfilmen/ytan
på golvet och det gör det så länge garnet är fuktat – när moppgarnet är torrt ska det
bytas, dels att göra rent och det fungerar tills garnet är smutsmättat – då ska det bytas.
De dagar fuktmoppning inte krävs rekommenderas torrmoppning med Miljö-Moppen
preparerad med Dusty Impregneringsvätska – dammbindande rengöringsemulsion.
Detta är det absolut effektivaste sättet att binda smuts, damm och mikropartiklar.
Kombiskurmaskin är ett bra komplement till städklara moppar vid stora fria ytor.
Använd röd alt. vit rondell eller mjuka nylonborstar 0,3–0,4 mm Ø. Hårda borstar, grova
och smutsiga rondeller där t.ex. glaskross och grus körts in förstör vaxfilmen/ytan och
polishfilmen/ytan. Gör till rutin att alltid moppa av golvet före skurning – det som inte
fastnar i rondellen ger ofta sår i sugbladen med randiga golv som följd!
Anmärkning:
Ingen fukt-våtrengöring med Brilliant eller Trend på nyvaxade golv under de första fyra dygnen
– då ska Brilliant och Trend härda. Lätt fuktmoppning med kallt vatten kan användas.
Frågor eller funderingar – tveka inte att kontakta Gipeco!
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