TEKNISKE DATA iD Inspiration Click & ClickPLUS
Sertifisering & klassifisering

Standard

Inspiration ClickPLUS

Type gulvbelegg

EN ISO 10582

Heterogent kompakt gulvbelegg i flisformat

CE sertifisert

EN 14041

Klassifisering for bruk

EN ISO 10874

Ja
Bolig: 23
Offentlig: 33
Industri: 42

Tekniske data
Total tykkelse
Slitesjikt tykkelse
Overflatebehandling (PUR)
Total vekt
Fasede kanter
Bindemiddelinnhold
Dimensjon

EN ISO 24346
EN ISO 24340
EN ISO 23997
EN ISO 10582
EN ISO 24342

4.5 mm
0.55
Ja - TopCleanXP™
8000 g/m²
Ja
Type I

Plank

19.05 x 121.10 cm - 7 plank/eske = 1.66 m2
24.05 x 149.10 cm - 5 plank/eske = 1.79 m2

Flis

49.05 x 99.10 cm - 3 flis/eske = 1.46 m2

EN ISO 23999
EN ISO 23999
EN 13501-1
EN ISO 24343-1
EN 424
ISO 4918 - EN 425
EN ISO 717-2
EN ISO 31-074
EN ISO 10456
EN ISO 105-B02
(method 3a)
EN ISO 26987

≤ 0,10 %
≤ 2 mm
Bfl-s1
≤ 0.10 mm
Ingen skade
Ingen skade
ΔLw = 3 dB
Klasse C (Ln.e.w < 85 dB)
0.04 m² K/W

DIN 51130
EN 13893

R9 / R10 avhengig av struktur
µ ≥ 0.30

EN 1815
EN 1081

< 2 kV på betong
≥ 109 Ohm

EN ISO 24345

Egnet - maks. 27 °C
≥ 50N / 50mm
22

Tekniske egenskaper
Dimensjon stabilitet
Formstabilitet etter varmepåvirkning
Brannklassifisering
Inntrykksmerker
Møbel ben
Trinsehjul
Trinnlydsdempning
Reduksjon av lyd i rommet
Varmeledningsevne
Lysekthet
Kjemikaliebestandighet
Sklihemmende egenskaper
Elektrostatiske verdier
Gulvvarme
Vedheft slitesjikt
Farger

≥6
Veldig god

The above information is subject to modification for the benefit of further improvement. (10/17).

Tarkett’s instructions regarding installation, cleaning and maintenance should be observed. Please contact Tarkett at the address shown for these instructions.
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DGJ

Alpine Oak Black - 24361 060

Vedlikeholdsanvisning
LVT DESIGNGULV FOR OFFENTLIG MILJØ

Alt du trenger
å vite for riktig
vedlikehold av
klikkvinyl

Vedlikeholdsanvisning
LVT DESIGNGULV FOR OFFENTLIG MILJØ
Denne vedlikeholdsanvisning gjelder for LVT (Klikkvinyl)
designgulv for offentlig miljø. Dette omfatter
kolleksjonene iD Inspiration 55-70, iD
Inspiration Loose- Lay, iD Inspiration Click & Click PLUS, iD
Mixonomi og iD Click Ultimate.
•

Vedlikeholdsanvisning LVT seriene

LVT Klikkvinyl er et heterogent polyuretanforesterket
vinylgulv for offentlig bruk. For å utnytte gulvets
egenskaper maksimalt bør våte rengjørings metoder
minimeres, og det anbefales tørre eller fuktige metoder.
Dette sparer miljøet samtidig som det gir en bedre
rengjøringskvalitet.

Ettertørk med rent vann slik at ingen rester ligger igjen på
gulvet. Gulvet skal være tørt etter 15-20 sekunder.
Ved rengjøring av større områder kan en maskin med
fordel benyttes. Bruk en kombimaskin med sylindriske
børster av nylon. Tradisjonelle hvit/beige pad skal ikke
benyttes.
En maskin med roterende børster kan også benyttes.
•

Gulvet kan tørrpoleres dersom det er behov for å
gjenopprette f.eks glans.
Benytt en 3M hvit / beige pad og hastighet 500-1000 rpm.
•

•

Smussforebyggende tiltak

Skitt direkte fra gaten riper og skader gulvet, og kommer
hovedsaklig inn gjennom hovedinngangen.
Beskytt alltid gulvet ved å bruke et riktig tilpasset matte
/ avskrapingssystem. Desso Protect fungerer på samme
måte som en kombinasjonsmatte. Denne leveres i
flisformat 50 x 50 som enkelt kan tilpasses tiltenkt areal.
•

TopCleanX-treme

LVT fra Tarkett har TopCleanX-treme overflatebehandling
og dette gir meget god slitasjemotstand, samt forenkler
vedlikeholdet uten bruk av voks eller polish.
•

•

Daglig rengjøring

Det er som regel tilstrekkelig å støvsuge eller tørrmoppe
hvis det kun er løst smuss som skal fjernes.
Ved rengjøring benyttes fuktig, godt oppvridd skureklut
eller mopp. Gjerne en mikrofib mopp.
Bland vann med pH-nøytralt rengjøringsmiddel (pH 7-8
i bruksløsning) i henhold til respektive leverandørers
anvisning. Ikke overdoser!
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Flekkfjerning

Flekkfjerning bør gjøres når flekkene er ferske, ellers kan
visse flekker bli permanante (f.eks. skokrem, kulepenn,
leppestift).
Benytt hvit/rød nylonduk i kombinasjon med egnet
vaskemiddel, rødsprit eller sitrusrens.
Ettertørk med rent vann etter flekkfjerning.
•

Generelle råd

•

OBS! Vinylgulv skades av benzen, toluen, aceton,
klor, utendørs salting, cellulosetynning, oljevoks og
skurepulver.
Gummihjul på vogner og leker, beisede møbelben,
møbelknotter av plast, gummi og føtter på
husholdningsapparater kan gi varige flekker. Om du
er usikker, beskytt gulvet ved å legge en teppebit, eller
lignende under. Løft tunge gjenstander og møbler,
ellers kan du risikere at vinylgulvet forskyves eller
skades.
Fargede stoffer fra visse typer inngangsmatter av
plast og tekstil, trykk på plastposer, avføring fra dyr
og andre sterkt fargede stoffer kan sette flekker som
ikke kan fjernes
Effektive avskrapingsmatter reduserer mengden skitt
og smuss i lokalet med 80%
Gulvbeskyttelse anbefales under kontorstoler.
Benytt støvsuger med børstemunnstykke.
Renholds- og vedlikeholdsfrekvens skal tilpasses
bruk og belastning i forhold til lokalet hvor
gulvet er installert. Husk at lyse farger øker
rengjøringsfrekvens.

•

Byggrengjøring

Beskytt alltid gulvet med dekkepapp eller harde plater i
byggeperioden.
Etter montering skal gulvet rengjøres;
Støvsug og/eller fukt opp området for å fjerne
bygningsstøv og løs smuss.
En kombimaskin med sylindriske børster er svært effektiv
for å rengjøre store områder.
Bruk rengjøringsmiddel med lav pH (3-5)

Tørrpolering

•

•
•
•
•

Besøk www.tarkett.no for mer informasjon og annen
dokumentasjon på produktene.

