Scan-lock installationsanvisningar
Scan-lock kan installeras på alla golv som är vattentäta, torra, rena, plana och stadiga.
Träkubbgolv i synnerlighet måste vara helt torra. Fuktinnehållet får inte överstiga 75%
(BS8205)
Golv som dammar måste tätas med ett rekommenderat golvtätningsmedel för att hindra att
golvet dammar.

Förberedelse
Scan-lockplattorna bör få tillfälle att acklimatisera sig till, och installeras i liknande tillstånd,
som normalt förekommer vid byggnadens användning i 24 timmar innan normal användning.

Installation
Oftast lägger man från mitten av rummet och ut mot väggarna. Mät avståndet från väggarna
till den ungefärliga mittpunkten. Mittpunkten kan justeras för att få bästa möjliga fördelning
på plattorna.
Installera en rad plattor längs vardera kritstreck och arbeta utåt från mitten. Lägg plattorna
upp till 5 mm ifrån väggarna eller från expansionsfixturer.
Expansionsutrymmet kan döljas med hjälp av ovanpåliggande eller flata golvlister eller med
fogmassa som exempelvis finns i de flesta järnaffärer och byggvaruhus.
Kanter och dörröppningar bör avslutas med en lämplig överfalls- eller avfasningslist.

Avskärning
Använd en vass Stanleykniv och en rak linjal och skär från plattans baksida en gång, sedan
ytterligare en gång för att komma igenom helt.

Underhåll av Scan-lock golvmaterial
Scan-lock tillverkas av högkvalitésvinyl och således kommer följande
grundrekommendationer att garantera att utseende och prestanda bibehålls genom
produktens hela livslängd.
Efter installation: När installationen är klar bör hela området plockas rent och sopas med
mjuk borste, varefter golvet torkas med mopp och vårt egna städmedel Berteco fläckrent.
När detta är gjort bör hela golvet torkas eftertorkas med ljummet vatten och ren mopp.
Dagligt underhåll: Sopa varje dag med mjuk borste för att avlägsna damm och smuts. Moppa
golvet med Berteco sportgolvstvätt.
Veckounderhåll: Moppa med Berteco sportgolvstvätt och skölj noggrant. Om golvet är
väldigt smutsigt kan en borstmaskin (ex. Cimex CR38/48) användas.

Periodiskt underhåll: Områden med stänk och kraftig nedsmutsning kan angripas med mjuk
borste och Berteco fläckrent. När det är klart bör området sköljas noga för att se till att inga
rengöringsrester finns kvar på golvet.
Polering två gånger per år: Applicera på ett rent och fettfritt golv. Gammalt polermedel
måste tas bort med hjälp av alkalisk stripper och sedan ska golvet sköljas noggrant och ges
tid att torka ordentligt. Applicera en tunn film med polermedel med luddfri mopp eller
applikator. Applicera ett andra lager när det första torkat (ca. 30 minuter). Detta
rekommenderas att göra två gånger per år, eller efter tvätt med borstmaskin.

Observera
Vatten bör användas sparsamt så att inga pölar lämnas på produktens yta. Vattenrester leda
till att fukt letar sig igenom skarvarna.
Spill av fett eller olja bör behandlas omgående genom att moppa upp överskottsvätska och
därefter behandla med Berteco fläckrent följt av en noggrann sköljning.
Tvål rekommenderas inte för rengöring av Scan-lock. Detta kan nämligen lämna kvar en tunn
film av tvålrester på produktens yta.
Spritbaserade lösningsmedel eller lösningsbaserade lösningsmedel ska inte användas på
denna produkt.

Rådfråga oss gärna!
info@berteco.se
Tel: 0302-23100
Fax: 0302-23101

