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PVC
PVC (polüvinüülkloriid) on termoplastiline kulumiskindel ja keemikaalidele
vastupidav põrandakattematerjal. Siiski on PVC tundlik ja vähem vastupidav
osadele lahustitele. Tänu PVC termoplastilistele omadustele hõõrdumisel tekkiv
tugev soojus võib panna materjali sulama. Seetõttu on mõnikord spordisaalides
märgata põrandatel põletusjälgi.
Polüolefiin
Polüolefiin põrandakatted sisaldavad samuti termoplastilisi koostisosi. Tulekahju
korral on sellisel materjalil paremad omadused, sest lagunemisel ei moodustu
vesinikkloriide. Polüolefiinil on analoogilised omadused nagu PVC
põrandakatetel. Seetõttu kasutatakse polüolefiini sageli PVC asendamiseks, kuigi
PVC on vastupidavam kulumisele ja kriimustamisele.
PVC ja polüolefiin põrandate puhastamine ja hooldus
Nagu iga põrandakatte materjal, kulub ka PVC ja polüolefiin, kuid kulumist on
võimalik hooldusprotseduuridega vähendada. Liiv, tolm ja teised mustuse
osakesed mõjuvad PVC pinnale nagu liivapaber ja kriibivad pealispinda. Sellise
osakeste kohene eemaldamine pikendab põrandakatte eluiga. Samuti võib
kasutada hooldusvahendeid, mis moodustavad põranda pinnale kaitsekihi.
Hooldusvahendid kaitsevad põrandat, hoiavad ära, et jalatsitest ei jääks
põrandale musti triipe ja muudavad põranda kergemini puhastatavaks.

Esimene
puhastamine ja
esmane
hooldus

Kasuta LOBA® CareRemoverit või LOBA®Cleanerit.
Eelhooldus
Puhasta põrand rasvast, vaha jääkidest ja igasugusest rasva sisaldavast
mustusest. Eemalda hooldusvahendi vanad kihid. Põranda peaks puhastama
vähemalt LOBA®Cleaneriga. Vajadusel peaks läbi viima süvapesu.
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Hooldus

Linoleumi puhastamine ja hooldus
Nagu iga põrandakatte materjal, kulub ka linoleum, kuid kulumist on võimalik
hooldusprotseduuridega vähendada. Liiv, tolm ja teised mustuse osakesed
mõjuvad linoleumi pinnale nagu liivapaber ja kriibivad pealispinda. Selliste
osakeste kohene eemaldamine pikendab põrandakatte eluiga. Samuti võib
kasutada hooldusvahendeid, mis moodustavad põranda pinnale kaitsekihi.
Kuna linoleum on tundlik nii happeliste kui aluseliste kemikaalide suhtes, tuleks
kasutada pH neutraalseid tooteid. Sellest tuleneb ka vajadus kasutada
spetsiaalselt linoleumile mõeldud tooteid. Linoleum kaetakse tavaliselt juba
tehases tootja poolt kaitsva viimistluskihiga, et tootmise ajal kaitsta pinda
mustuse eest. See kaitsekiht tuleb eemaldada esmahoolduse tegemisel, et
hooldusvahend saaks nakkuda linoleumi pinnaga.
Tugevat koormust saavad põrandad
Kasuta LOBACARE® V6 Finishit (matti või läikivat). Kanna see mopiga ühtlaselt
põrandale, väldi loikude teket ja ära pese üle juba kuivavat põrandaosa. Peale
30 minutilist kuivamist on põrand taas kasutuskõlbulik. Täieliku kasutuskindluse
annab põrandale 12 tunnine (üle öö) kuivamine.
Soovitus: PU- sisaldusega hooldusvahendit on põrandalt keerulisem eemaldada
kui akrülaate sisaldavat toodet. Mattidele põrandatele mõeldud hooldusvahendit
tuleb hoolikalt loksutada.
Tavakasutuses olev põrand
Läikivatel pindadel tehakse esmahooldus LOBA® FloorCare´ga ja mattidel
pindadel LOBA® FloorCare Matt`ga. Soovitame toodet põrandale kanda pehme
mopiga, vältida loikude teket ja mitte üle pesta juba kuivavat põrandaosa. .
Peale hooldusvahendiga töötlemist on põrand kasutuskõlbulik 30 minuti
möödudes. Täieliku kasutuskindluse annab põrandale 12 tunnine (üle öö)
kuivamine.
LOBA® FloorCare Matt tuleb enne kasutamist hoolikalt loksutada.
Puhastamine
Igapäevaseks
puhastamiseks
lisa
50-100ml
LOBA®Cleanerit
10l
põrandapesuveele ja pese põrand. Alternatiivina võib kasutada LOBACARE®
CleanFix.
Hooldamine
Hooldust tehakse vastavalt põranda kulumise kiirusele, eelistatavalt siis kui
eelmine hoolduskiht on kõik maha kulunud. Kõigepealt tuleb teha põrandapesu
(vt. eelmine lõik), mille järel viimistletakse põrand vastavalt läikeastmele kas
LOBA® FloorCare´ga või LOBA® FloorCare Matt`ga.
Soovitus
Mitte kanda hooldusvahendit põrandale rohkem kui kolm kihti, et järgmisel
korralisel hooldusel oleks kergem eemaldada vana hooldusvahendi jääke.

Irrutamine

Irrutamisprotseduuri tuleks teha nii harva kui vähegi võimalik.
Matt- hooldusvahendid sobivad kasutamiseks ainult matil põrandapinnal.
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Käesolev infoleht põhineb meie senistel teadmistel ja kogemustel, mida soovime
teiega jagada. Viited piirangutele ja hoiatustele on ära toodud selleks, et
võimalikud kahjustused oleks minimaalsed. Loomulikult ei saa see infoleht
käsitleda kõiki võimalikke ettetulevaid kasutustingimusi ja olukordi. Vähimagi
kahtluse korral peaks küsima lisainformatsiooni, tegema vajadusel kohapeal teste
ja iga tööetapi viima läbi erilise hoolega. Käesolev infoleht ei edasta ka sellist
informatsiooni, mis peaks olema teada vastava eriala spetsialistidele. See
infoleht ei ole juriidiliselt siduv ja seetõttu ei ole kasutatav garantiitõendina või
vastutusnõuete esitamisel.
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