TEKNISKE DATA
TYPE GULV

STANDARD

Type gulv
EN 14565
			
CE sertifikat

EN 14041

ISO sertifikat
			
KONSTRUKSJON

STANDARD

iQ PUR

iQ One
Homogent gulv basert på
termoplastiske polymerer
Ja

Recyclable

*TVOC AT 28 DAYS

Ja

Tykkelse slitesjikt

ISO 24340 – EN 429

2.0 mm

Vekt/m2

ISO 23997 – EN 430

2800

Leveranseform
ISO 24341 – EN 426
		
Ruller
			
			

Logistics Information

2m

2.0 mm

Ca. 23 lpm x 200 cm
art. nr 21200_ _ _

Endesnues

3-siffret fargenummer

STANDARD

iQ One

EN 13501-1
EN ISO 9239-1
EN ISO 11925-2

Klasse Bfl s1
≥ 8 kW/m2
Godkjent

Emisjonsverdi

ISO 16000-6

≤ 100 μg/m (etter 28 dager)

Kjemikaliebestandighet

ISO 26987 – EN 423

Svært god

General Information
iQ One
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EN 14041:2004

Friksjon
		
		

DIN 51130
EN 13893
BS 7976-2

R9
≥ 0.3
Lav sklirisiko

Vanntetthet
		

EN 13553 Annex A
GBR våtromsgodkjent

Vanntetthet
Godkjent

Inntrykksbestandig

ISO 24343-1 – EN 433

0.02 mm

Dimensjonsstabilitet

EN 14565 Annex C

≤ 0.20 %

Trinsehjulbelastning

ISO 4918 – EN 425

Godkjent

Fleksibilitet

ISO 24344 – EN 435

Godkjent

Gulvvarme		

Godkjent – maks 27°C

Lysbestandighet

≥ nivå 6

EN ISO 105-B02

Farger		
Rett til endring forbeholdes. (09/15).

*

< 100 µg /m3
Better Indoor
Air Quality

iQ One

ISO 24346 – EN 428

TEKNISKE EGENSKAPER

100 %

Ronneby ISO 9001
Ronneby ISO 14001

Total tykkelse

Spredning av brann
		
		

UTEN
PVC

38
CUSTOMS TARIFF : 482050000000F

Tarkett sine legge- og vedlikeholdsanvisninger skal følges. Det er viktig å tilpasse rengjøringen om man velger lyse
gulv der det kan forekomme mye skitt. Av trykktekniske årsaker kan gulvenes farger på bildene avvike noe fra virkeligheten.
Mindre variasjoner i farge og mønstre fra kolleksjonsprøver kan forekomme.

Manufactured by: Tarkett AB
SE-372 81 Ronneby – SWEDEN

According to European Classification ISO 10874 - EN 685

HK

Vedlikeholdsanvisning
HOMOGENE VINYLGULV UTEN PVC - IQ ONE

Alt du trenger
å vite for å
vedlikeholde iQ One
homogene vinylgulv

Homogene vinylgulv uten PVC
IQ ONE
iQ One er et homogent polyuretan forsterket vinylgulv for
offentlige miljøer. For å dra nytte av
gulvets egenskaper, bør våte rengjøringsmetoder
minimeres og erstattet med tørre eller fuktige
metoder, samt bruk av maskiner. Dette sparer
rengjøringspersonalet, gulv materialet og miljøet
samtidig som det gir en bedre rengjøring kvalitet.
•

Byggrengjøring

Det er svært viktig at byggrengjøring utføres før et nytt
gulv tas i bruk.
I byggeperioden skal gulvet alltid beskyttes med hard
papp eller lignende.
Lett skitne gulv:
Støvsug, feie eller benytt en fuktig mopp på overflaten for
å fjerne løst smuss og
bygge støv. På større åpne flater er en
kombinasjonsmaskin med 3M Scotch-Brite High Shine
Purple det mest effektive alternativet. Bruk et nøytralt
vaskemiddel PH 7-9. Ved behov, benytt en
poleringsmaskin og tørrpoler med 3M Scotch-Brite High
Shine Purple.
Skittent gulv:
Fjern løs skitt og bygge støv. Vask gulvene med en
skuremaskin og oransje / hvit pad.
På områder med mye bygge støv, kan man benytte et
vaskemiddel med pH 3 til 5. Skyll med rent
vann. Tørr poler med poleringsmaskin med 3M ScotchBrite High Shine Purple.
•

Smussforebyggende tiltak

Et godt renhold starter alltid ved døren. Skitt og smuss
direkte fra gaten riper og skader gulvet og kommer
hovedsakelig inn gjennom hovedinngangen.
Beskytt alltid gulvet ved å bruke et riktig tilpasset matte /
avskrapningssystem. Desso Protect fungerer på samme
måte som en kombinasjonsmatte. Leveres i flisformat 50
x 50 cm som enkelt kan tilpasses tiltenkt areal.
•

Valg av vedlikeholdsprogram

Før gulvet tas i bruk bør man velge vedlikeholdsprogram.
Tarkett anbefaler tørre/lett fuktige rengjøringsmetoder
i kombinasjon med maskinelt renhold. Dette fordi et
moderne gulvbelegg i kombinasjon med moderne

rengjørings – og vedlikeholds metoder gir et lettere, mer
økonomisk og mer miljøvennlig vedlikehold.
•

Daglig rengjøring

Daglig rengjøring: Støvsuging, tørr eller fuktig mopping.
Vaskemiddel: Der man må vaske vått kan man benytte et
nøytralt vaskemiddel pH 7-9. I våte
områder anbefales det noen ganger et surt vaskemiddel
med pH 3-5 for å løse for eksempel
kalk/såpebelegg.
Viktig! Følg leverandørens doseringsanvisning.
Maskinell rengjøring: På store åpne arealer anbefales en
skuremaskin med børste eller 3M Scotch-Brite
High Shine Purple pad for best resultat.
•

Periodisk vedlikehold

Tørr polering er en effektiv metode for å motvirke slitte
overflater, gangveier, fjerne hæl og friksjonsmerker.
Tørrpolering øker levetiden på belegget, og gir en
smussavstøtende overflate.
Utføres umiddelbart etter maskinell rengjøring. Tørr
poleringen reduserer faren for
at ny skitt fester seg.
Poleringsmaskin med ca. 1000 omdreininger med 3M
Scotch-Brite High Shine Purple anbefales.
Ved lett tilsmussing og flekker er spray-rengjøring med
høy hastighet, 3M Scotch-Brite High Shine
Purple pad og vann / vaskemiddel et godt alternativ.
Juster frekvensen etter slitasje og tilsmussing.
I vanskelige tilfeller av slitasje og tilsmussing må man
polere med maskin:
•
Bløtlegg gulvoverflaten.
•
La riktig dosert rengjøringsmiddel virke et par
minutter.
•
Bruk en skuremaskin med hastighet på under 300
RPM i kombinasjon med 3M rød Pad
•
Sug umiddelbart opp det skitne vannet.
•
Når gulvet er tørt bruker man poleringsmaskin for å
tørrpolere
•
For gulv med stor slitasje kan man med fordel tørr
polere med lav hastighetsmaskin (høyere pad trykk)
og 3M Scotch-Brite High Shine Purle Pad
Gulvet skal ikke behandles med polish eller voks!
Forts.

Homogene vinylgulv uten PVC
IQ ONE
•

Flekkfjerning

Fjern flekker så fort som mulig. Bruk hvit / rød nylon klut
kombinert med et egnet vaskemiddel, rødsprit eller sitrus
rens.
Skyll godt med rent vann.
•

Viktig å vite

- iQ One skades av løsemidler
- Ved søl av olje, tørk opp umiddelbart da overflaten kan
bli misfarget
- Svarte gummihjul og gummibeskyttelse kan misfarge
gulv
- Under stolbein må det benyttes en beskyttelse mot
skarpe kanter ned i belegget
- Husk at lyse farger øker rengjøringsinnsats.
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