
         Drift- og vedligeholdelses vejledning på Vesla Gulve 

 

Generelt  
Fugefri Vespox epoxybelægninger har generelt en høj kemikalieresistens og er lette at 
renholde. Som med ethvert andet produkt er det dog vigtigt, at gulvbelægningen behandles 
på den rette måde, så man får størst mulig glæde af gulvet i mange år. Derfor bør de 
følgende retningslinjer for rengøring og vedligehold tages i betragtning, så gulvene 
fungerer optimalt. Generelt bør der ikke anvendes stærkere produkter end nødvendigt for 
at rengøre overfladerne tilstrækkeligt.   

  

Almindelig daglig rengøring  
Ved almindelig rengøring kan der bruges en gulvvaskemaskine med sug og roterende 
børster. Hvis det er meget beskidt skal gulvet ligge i blød lidt inden man suger vandet op 
igen. Specielt pletter. Nogle skal også skures lokalt.  

  

Vedligehold  
For at holde gulvet vedlige, så er det vigtigt at man ikke bruger rengøringsmidler med 
alkaliske grundrensemidler, der indeholder natrium- og kalium-hydroxid / kautisk soda) 
eller natriummetasilikat, da disse matterer gulvene og gør det vanskeligt at holde dem rene 
efterfølgende. Vi anbefaler at bruge et rengøringsmiddel, der både renser og aflægger en 
plejende film på gulvet. Dermed undgås en fuldstændig udtørring af gulvet.   

  

Pleje  
Når man har brugt eksempelvis Industrirens eller Sur afrensning til at komme til bunds, så 
er det vigtigt, at man efterfølgende anvender Gulvvask 2i1, så gulvet igen får den plejende 
hinde.  

  

Spild på gulvet  
Hvis man spilder eksempelvis rødvin, eddikesyre, acetone eller lignende, så skal man 
hurtigst muligt tørre det op, da det kan give misfarvninger på gulvet. Misfarvninger er 
generelt kun et kosmetisk problem, idet den mekaniske styrke er uforandret.   

  

Brug af vand    
For alle gulve skal man helst undgå vand 
de første 7 døgn, da epoxyen først er fuld 
afhærdet på det tidspunkt. Vand på gulvet 
før det, kan give hvide skjolder på gulvet. 
Maks temperaturer på varmt vand må være 
op til 65°C. Hvis man skal bruge varmere 
vand så kræver det  
en tykkere belægning såsom Vespucrete.   

  

Køb af produkter  
Alle rengøringsprodukter som er nævnt her 
kan købes på vores shop www.vesla-
coating.dk. varen allerede næste dag.   
Hvis du bestiller inden kl. 11, så har du 
Det leveret næste dag.  
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Daglig rengøring af 

epoxygulve  

   

Gulvvask 2 i 1  

Grundrengøring  Industrirens  

af epoxygulve  efterfulgt af Gulvvask 2i1  

Afrensning af pletter  Højere koncentration  

på epoxygulve  af industrirens  

Blanke gulve/  

Statisk Gulve  

Unisæbe  

   

Polyuretangulve/  

Matte gulve  

Gulvvask 2 i 1  

   

Firenzegulve/  

Terrazzogulve  

Gulvvask 2i1  

   

Fedt, olie, kalk m.m.  

   

Sur afrensning eller  

Industrirens  
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