STARTPAKKE: Purgoplay Renholds-og
vedlikeholdsprogram i ett for Pulastic Sportsdekker
Utviklet og levert av Bioprotector AS i samarbeid med Gulv og Takteknikk AS og i
henhold FDV-dokumentasjon tilhørende gulvet.
Programmet kan dokumentere optimal friksjonsregulering, forebygging av
idrettsskader, maks levetid for gulvet samt et velfungerende kombinert
renhold&vedlikehold som
Be om grundig dokumentasjon for friksjon/levetid og hygienefaktor samt referanser
sikkerhetsdatablader og miljøprofil for programmet og vi ettersender på e-mail.

Utstyr:
Kombimaskin, røde/blå/grønne pads avh av gulvets alder (røde pads for nye gulv),
støvmopper, lavtrykksprøyter til renhold av mindre områder (mix S1 Ekstra&vann 1:8).

Startpakke:
1 kanne Purgoplay S1 Ekstra - for klister og smussfjerning
1 kanne Purgoplay VV - Skal brukes annenhver gang i kombi med NN for rett friksjon
1 kanne Purgoplay NN – Skal bukes annenhver gang i kombi med VV for rett friksjon
1 klisterspray – til punktvis flekkfjerning
Dyprens (ikke i startpakke) men kan leveres for ferie/strippervask

Generell brukeranvisning:
1: Byggvask før bruk
2: Daglig rutine for haller med klister
3: Daglig rutine for haller uten klister

1: Byggvask før bruk
Hvis de er kun støv: Mopp først og vask så med NN blandingsforhold 1:40
Hvis det er skittent: Mopp først og vask så med S1 blandingsforhold Ekstra 1:40

2: Daglig rutine for haller/gymsaler med lite eller ikke klister
(Bruker vask med 3 x pr uke som eksempel)
Ukedag

Produkt

Metode

Blandingsforhol Tillegg
d
2%
Mulig ha i
skumdemper

Mandag

S1 Ekstra

Onsdag

NN

Legg ut la virke i
10 min og skur
opp (del hall i 3-4)
Legg ut skur opp
1%

Fredag

VV

Legg ut skur opp

1%

Tilegg

Kun vannvask

Bakterievask

Flekkfjerning
med
klisterspray

Håndsprøyte med
S1 Ekstra 1:10
I målområdet
Håndsprøyte med
S1 Ekstra 1:10
I målområdet
Dyprens spør om
produkt/oppskrift

3. Daglig rutine for haller med medium/mye klister
(Bruker vask med 3 x pr uke som eksempel)
S1 Ekstra+virketid = bedre resultat. Ved utlegg/oppsug opp i en prosess: Kjør sakte.
Ukedag

Produkt

Metode

Blandingsforhol Tillegg
d
3%
Mulig ha i
skumdemper

Mandag

S1 Ekstra

Onsdag
Fredag

NN/VV
annenhver
uke
S1 Ekstra

Legg ut la virke i
10 min og skur
opp (del hall i 3-4)
Legg ut skur opp
1%

Tilegg

Kun vannvask

Legg ut la virke i
1%
10 min og skur
opp (del hall i 3-4)
Bakterievask
Flekkfjerning
med
klisterspray

Håndsprøyte med
S1 Ekstra 1:8
I målområdet
Håndsprøyte med
S1 Ekstra 1:8
I målområdet
Dyprens spør om
produkt/oppskrift

Onsdager bytt mellom NN (uke 1) og VV (uke 2)
Jeg lager gjerne individuelle renholdsplaner – bare ta kontakt – ring eller send en epost.
Ta kontakt for svar på SPØRSMÅL/RÅD/individuelle renholdsplaner/befaring og kurs
Ved/KARIANNE FINNGAARD: tlf: 93009035 mail: karianne@bioprotector.no

