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RENGJØRINGSANVISNING 
 
Primo SAFE.T 
 
Tarkett Primo Safe.T er et sklihemmende homogent vinylbelegg forsterket med Safe.T Clean, som letter rengjøringen. 
Belegget er egnet for bruk i storkjøkken, næringsmiddelindustrien, laboratorier, våte rom, bad, dusj etc.  Det er 
innlagt aluminiumkorn i beleggets overflate, for å få det så sklisikkert som mulig. 
 

 
 
DAGLIG RENGJØRING 
 
På mindre arealer brukes langkost og klut og fortrinnsvis 
mye vann. Rengjøringsvannet tilsettes et nøytralt ren-
gjøringsmiddel, pH 7,0 - 8,5. Fettholdig smuss fjernes 
med fettløsende  rengjøringsmiddel, pH 8,0. 
 
På større arealer bør det brukes kombimaskin påsatt 
myke børster. 
Følg middelleverandørens anvisning. 
 
I rom med sluk og på større arealer vil vi anbefale bruk 
av høytrykksvasker. Legg ut rengjøringsvannet med 
lavtrykksprøyte, og la blandingen virke i 3 - 5 minutter. 
Spyl deretter med høytrykk. 

 
Primo Safe T er normalt lett å rengjøre, men kan 
gi noe friksjon, og dermed bli tyngre å rengjøre 
med mopper og kluter.  
 

 
PERIODISK RENGJØRING 
 
Rengjøring med skuremaskin eller  
kombimaskin utføres med myke børster.  
Rengjøringsvannet tilsettes rengjørings- 
midler som nevnt under daglig rengjøring. 
   
 
NB! Skuremaskin  påsatt myk børste er det 
beste å bruke til oppskuring av sklihemmende 
gulv. 
 
DET SKAL ALDRI brukes pads da disse vil flises 
opp og feste seg i beleggets overflate. 
Pads ødelegger beleggets sklihemmende 
egenskaper. 

 

 
FLEKKER 
 
Type 
Kaffe, te, sjokolade, bærsaft, melk, øl, vin. 
Fargebånd, carbonpapir, kulepenn, tusj. 
Asfalt, fett, olje, hælmerker, skokrem. 
Blod. 
Urin. 
 
NB! Etter flekkfjerning rengjøres med rengjøringsvann. 
 

 
 
 
Middel 
Vann tilsatt nøytralt rengjøringsmiddel eller salmiakk. 
Rødsprit. 
Whitespirit. 
Kaldt vann tilsatt salmiakk. 

Vann tilsatt nøytralt rengjøringsmiddel. 

 
INNGANGSPARTIER 
Inngangspartier/vindfang skal ha effektive mattepartier for å redusere tilførsel av smuss inn i bygningen. 
 
GENERELT 
NB! Vinylgulv skades av benzen, toluen, aceton, cellulosetynner og ved jevnlig bruk av skurepulver. Ved varig 

kontakt med gummi kan vinylgulv misfarges. Ved langtidspåvirkning av varme over 27  C kan misfarging av 

gulvbelegg forekomme. Vinylgulv skades normalt ikke av whitespirit, rødsprit, parafin eller kloroten. 
                                
     


