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Dr i f t  & ved l igeho ld mic rocem be lægn ing

Microcem belægning der er slutbehandlet korrekt, har god kemikalieresistens, er let at renholde og tåler 
gående trafik, såvel som rullende last. Microcem er uegnet som gulvbelægning i lokaler der kræver særlig 
modstandsdygtighed mod kemikalier, såsom mejerier og slagterier. 

Som enhver anden gulvbelægning, skal microcem belægning renholdes og plejes korrekt, for 
optimal levetid og for at bevare egenskaber, modstandsdygtighed og udseende, bedst muligt.

Førstegangs rengøring
Den første rengøring foretages i to trin. Først vaskes gulvet med vand og almindeligt mildt 
rengøringsmiddel. Dette er med til at fjerne støv og eventuel overskudsfarve fra stærkt farvemættede 
belægninger. Derefter vaskes gulvet med et vaskeplejemiddel der indholder polish eller voks.

Daglig rengøring 
Daglig vedligeholdelsesrengøring oretages ved fejning/støvsugning og eventuelt vask. Vask foretages med 
egnet gulvvaskemaskine med valsebørster og sug eller med moppe. Gulvet kan også skylles med 
almindeligt varmt (max. 60°C)  vand. Bortskrab/aftør altid vand umiddelbart efter vask.

Forebyggelse af skader
Rengøringsmidler bør være så milde som muligt. Brug ikke alkaliske rengøringsmidler der indeholder 
natrium- og kaliumhydroxid eller natriummetasilikat.

Grundrengøring/hovedrengøring
Grundrengøring foretages bedst med egnet gulvvaskemaskine eller med børste/kost og vand. 
Skyl efter med rent vand og skrab gulvet tørt med gummisvaber. 

Eventuelle pletter og spild kan med fordel forbehandles.

Afrensning af pletter
Pletfjerning kan foretages med mere koncentreret rensemiddel og varmt vand, dog højst 60°C

Forebyggelse af skader
Microcem belægning er generelt resistent overfor mange kemikalier og tåler temperaturer op til 70°C. 
Enkelte kemikalier kan misfarve belægningen. Dette er udelukkende kosmetisk og har ingen praktisk 
betydning. Undgå termisk chok, hæld ikke kogende vand på belægningen og undgå tømning af 
is- og kogekar. Undgå tab af svejsegløder og lignende.

Udbedring af skader
Hvis der opstår slagskader i belægning og underlag, kan disse udbedres af en fagmand, som er 
uddannet i udførelse af microcembelægninger. 

Skader kan ikke repareres så de ikke er synlige.Ønskes en usynlig reparation, er det nødvendigt at udføre 
en ny topcoat på hele arealet.

Er der opstået større skader i belægningen og er skaden gennemgående (ned til primerlag eller underlag), 
skal det skadede sted opbygges på samme måde, som det resterende gulv. Såfremt opbygningen ikke sker 
på same måde som det resterende gulv, vil der opstå spændingsforskelle og dermed risiko for afskalning 
og revner/krakeleringer.

Såfremt gulvet blot ønskes opfrisket, kan genlakering ske med Profloor PUW-matlak, efter forudgående 
grundrengøring og slibning af den eksisterende lak.
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