GULVPLEJE

PROGRAM
TIL KERAMISKE FLISER
MARMOR & GRANIT

SÅDAN RENGØR OG VEDLIGEHOLDER DU ENKELT OG EFFEKTIVT

		- Glaserede væg- og gulvfliser
		- Uglaserede fliser og klinker (ikke sugende*)
		- Glasfliser og mosaik
DAGLIGREN - er velegnet til grundig daglig rengøring af alle gulvtyper
• Start med at fjerne støv og løse urenheder med støvsugeren
• Vask gulvet med vand tilsat Dagligren i forholdet 1 dl Dagligren til 10 liter vand
• Tør det snavsede vand op og lad gulvet tørre

GRUNDREN - er velegnet til overflade- og dybderensning af alle gulvtyper
		
• Start med at fjerne støv og løse urenheder med støvsugeren
• Fordel koncentreret Grundrens på hele gulvfladen. 1 liter rækker til 12-20 m2		
afhængig af gulvets overflade
		 Brug evt. en gulvklud eller en moppe til fordeling af rensemidlet
• Lad produktet virke 1-5 minutter
• Skrub gulvet med en stiv børste eller en kraftig svamp
• Tør det snavsede vand op. Du kan evt. suge det op med en vandsuger
• Vask gulvet med rent vand uden tilsætning af sæbe eller kemikalier
• Lad gulvet tørre
*Sugende fliser og klinker kendetegnes ved at de suger mere end 3% vand.
Ikke sugende klinker og fliser suger mindre end 3% vand.
Se evt. Evers’ tekniske beskrivelse af flisers vandopsugningsevne.

SÅDAN OPLØSER OG FJERNER DU LET OG EFFEKTIVT

- Kalkaflejringer fra glaserede og uglaserede
klinker og fliser med Kalkfjerner
KALKBORT - opløser og fjerner kalk fra alle gulvtyper, i bruserum
og på sanitet. Kan anvendes koncentreret eller doseret afhængig af kalk		
belægningernes udbredelse. Kalkfjerner kan ikke bruges på marmor
•
•
•
•

Påfør Kalkfjerner med spray, svamp eller børste
Lad midlet virke et par minutter
Skrub efter med svamp eller børste
Skyl af med rent vand

		

SÅDAN RENGØR OG VEDLIGEHOLDER DU ENKELT OG EFFEKTIVT

		- Marmor, upoleret granit og natursten
		- Uglaserede fliser og klinker (sugende*)

DAGLIGREN - er velegnet til grundig daglig rengøring af alle gulvtyper
• Start med at fjerne støv og løse urenheder med støvsugeren
• Vask gulvet med vand tilsat Dagligren i forholdet 1 dl Dagligren til 10 liter vand
• Tør det snavsede vand op og lad gulvet tørre

GRUNDREN - er velegnet til overflade- og dybderensning af alle gulvtyper
•
•
		
		
•
•
•
•
•

Start med at fjerne støv og løse urenheder med støvsugeren
Fordel koncentreret Grundrens på hele gulvfladen. 1 liter rækker til 12-20 m2		
afhængig af gulvets overflade
Brug evt. en gulvklud eller en moppe til fordeling af rensemidlet
Lad produktet virke 1-5 minutter
Skrub gulvet med en stiv børste eller en kraftig svamp
Tør det snavsede vand op. Du kan evt. suge det op med en vandsuger
Vask gulvet med rent vand uden tilsætning af sæbe eller kemikalier
Lad gulvet tørre

BIOVOKS - er velegnet til grund- og topforsegling af uglaserede
og sugende overflader. Plejeproduktet lukker fuger og overflader og gør
gulvet modstandsdygtigt overfor smuds og støv.
Forseglingens holdbarhed er 1 år under normale forhold
•
•
•
•
•
•
•
		
•
		
		

Rengør gulvet
Påfør et tyndt lag Biovoks med en moppe eller en blød fnugfri klud
Lad gulvet tørre. Gulvet fremstår nu halvmat.
Påfør endnu et tyndt lag Biovoks
Lad gulvet tørre. Gulvet fremstår nu silkeblankt
Ønsker du at få et halvblankt gulv, kan du påføre et 3. lag
Ønsker du et helblankt gulv, kan du lægge et 4. lag ovenpå.
1 liter rækker til ca. 40 m2 med 1 lag
Efter sidste påføring med Biovoks er det en fordel
at vaske gulvet i koldt vand uden tilsætning af sæbe og kemikalier.
Det kolde vand får voksen til at hærde bedre.

SORTIMENT
Alle produkter er en del af Evers’
miljøvenlige gulvplejeprogram

DAGLIGREN
Til daglig
rengøring af alle
gulvtyper.

GRUNDREN

KALKBORT

Til overflade- og
dybderengøring
af alle gulvtyper

Opløser og
fjerner kalk fra
alle sanitære
installationer.

BIOVOKS

ECOREN

IMPRÆGNERING

Til grund- og
topforsegling af
keramiske fliser,
upoleret granit og
marmor.

Til dybderensning
af keramiske fliser

Til forsegling
af fuger og
uglaserede fliser
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