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Installationsbehandling ska utföras senast 14 dagar efter att löparbanan är installerad.
Nya löparbanor har ett skyddsskikt innehållande paraffin som helt ska skuras bort före det att
löparbanan tas i bruk. Utförs inte denna skurning inom 14 dagar släpper inte paraffinet och
löparbanan kommer att bli mycket svårstädad.
Byggstädning ska alltid utföras innan installationsbehandling. Byggstädning omfattar
borttagning av lös smuts och byggdamm. Betongdamm och gipsdamm ska dammsugas upp.

Installationsbehandling
• Skura med kombiskurmaskin. Viktigt är att kombiskurmaskinen har borstvals och att det ej
skuras med rondell eller skurborste.
• Blanda 1 liter Gipeco Dipex Polishborttagningsmedel med 4 liter kallt vatten (räcker till ca 15 m2).
Blanda direkt i kombiskurmaskinens tank för rent vatten.
• Skura sedan 2 gånger över hela ytan med ca 5 minuters mellanrum.
Säkerställ att hela ytan skurats minst 2 gånger.
• Sug upp all den lösta paraffinen och smutslösningen vid andra skurningen.
Viktigt är att kombiskurmaskinen har ett mycket bra sug samt hela gummiblad.
• Rengör maskinens vattentankar och fyll på rent, varmt vatten.
• Skölj snarast löparbanan noggrant 2 gånger och sug upp smutsvattnet.
• Låt löparbanan torka. Efter torkningen är löparbanan klar för märkning.

Daglig städning
• Städa löparbanorna med kombiskurmaskin (kombiskurmaskin med borstvals ger det bästa
resultatet). Om inte borstvals finns, använd mjuk borste 0,3–0,4 mm vid skurning.
• Blanda 0,5 dl Gipeco Hågeren med 10 liter vatten. Blanda direkt i kombiskurmaskinens tank för
rent vatten.
• Skura över hela löparbanan så att alla ytor blir rena.
• Fläckborttagning kan göras med Gipeco Hågeren. Blanda en 2–3 %-ig lösning av Hågeren i
en sprayflaska. Spraya lösningen på fläckarna före skurning med kombiskurmaskin för att ge
lösningen längre verkningstid. Detta ger en större möjlighet till att fläckarna löses upp.
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