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Acczent Excellence 70 - Ruby
Acczent Excellence 70 Ruby är ett kompakt heterogent 
plastgolv utvecklat för ytor med hög trafik i offentliga 
miljöer som t.ex. sjukhus och skolor. Slitskiktet är på 
0,70 mm och är förstärkt med TopClean XP PUR, vilket gör 
golvet extra motståndskraftigt mot intrycksmärken, repor, 
gummimärken och fläckar. 

Rubys specifika ytprägling ger en stegsäkerhet på R10 
vilket minskar risken för fall.

Smutsförebyggande åtgärder
Stoppa smutsen vid entrén, 85 % av smutsen kommer in 
den vägen. Det finns effektiva avtorkningssystem.

Daglig städning
Daglig rengöring: Dammsugning. Fuktmoppa med mopp-
garn alt. våtmoppning.

Städkemikalier: Neutralt allrent pH 7-9. 

Maskinell rengöring: Borstvalsmaskin, kombiskurmaskin 
med borstrondell. Högtrycksspolning.

Periodiskt underhåll
Vid kraftigt smutsade golv är en singelskurmaskin med 
borste att föredra. Blötlägg ytan med vatten/allrent alt 
grovrent. Skura ytan korsvis för bästa resultat. Sug upp 
smutsvattnet. Efterskölj med rent vatten och sug upp. 
Gummiraka är ett effektivt hjälpmedel.

Golven ska inte torrpoleras.

Fläckborttagning
Åtgärda när fläckarna är färska. Använd vit/röd nylonduk i 
kombination med allrent, T-röd eller tvättnafta. Eftertorka 
med rent vatten.

Allmänna råd

•Plastgolv skadas av lösningsmedel
•Vid spill av olja, torka upp omedelbart då ytan kan bli
   missfärgad.
•Svarta gummihjul och gummitassar kan missfärga
   golven.
•Golvskydd skall finnas på alla stolsben.
•Tänk på att ljusa färger ökar städinsatsen.
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