
    

Floor care / Cleaning conceptFloor care / Cleaning conceptFloor care / Cleaning conceptFloor care / Cleaning concept      

Yderligere oplysninger / teknikker kan findes i vores metode kort, produktdatablade, rengøring og vedligeholdelses 
instruktioner. Dette rengøringskoncept blev udarbejdet i samarbejde med producenten / klient angivet ovenfor. Der kan 
ikke udfra disse anbefalinger rejses erstatningskrav. 

 

 

  Belægningens navnBelægningens navnBelægningens navnBelægningens navn::::    
                BelægningstypeBelægningstypeBelægningstypeBelægningstype::::    

Sika ComfortSika ComfortSika ComfortSika Comfortffffloorloorloorloor®    
Polyuretan 

                                                                    ProducentProducentProducentProducent::::    Sika Danmark A/S 

Præstemosevej 2-4 

3480 Fredensborg 

Tlf.: 48188585 

sika@dk.sika.com 

www.sika.com 
 

      

 
MaterialMaterialMaterialMaterialeeee    beskrivelsebeskrivelsebeskrivelsebeskrivelse    To-komponet, farvet, farvestabilt polyuretan gulv. Indendørs brug.  

EgenskaberEgenskaberEgenskaberEgenskaber::::    
    
OverfladeOverfladeOverfladeOverflade: : : :     

UV-resistent, “fodvarm”, trinlyds dæmpende, elastisk, fugefri  
 
Glat, jævn, silkemat 

     

VigtigtVigtigtVigtigtVigtigt::::    For yderligere imformation spørg Sika’s tekniske afdeling. 

 
Indledende og daglig vedligeholdelses rengøringIndledende og daglig vedligeholdelses rengøringIndledende og daglig vedligeholdelses rengøringIndledende og daglig vedligeholdelses rengøring    
Skrub med en rød pad og vådstøvsug det beskidte vand op. Skyl med rent vand og vådstøvsug 
igen. Lad gulvet tørre . Produkt: TASKI Jontec 300, Smartdose 

Valget af system afhænger af den aktuelle gulvstørrelse og brug.  

    

Første behandlingFørste behandlingFørste behandlingFørste behandling    Daglig  rengøringDaglig  rengøringDaglig  rengøringDaglig  rengøring    Interim Interim Interim Interim rengøringrengøringrengøringrengøring    Dybde Dybde Dybde Dybde     rengøringrengøringrengøringrengøring    
Metode Produkt Metode Produkt Metode Produkt Metode Produkt 

StøvStøvStøvStøvsugning/sugning/sugning/sugning/    
momomomoppppningningningning    
Værktøj:  
TASKI Lamello  

intet Støvsugning/ Støvsugning/ Støvsugning/ Støvsugning/ 
mopningmopningmopningmopning        
Værktøj:  
TASKI Lamello  

intet Støvsugning/Støvsugning/Støvsugning/Støvsugning/    
    mopmopmopmopnnnning ing ing ing     
Værktøj:  
TASKI Lamello  

intet Støvsugning/Støvsugning/Støvsugning/Støvsugning/    
    mopmopmopmopnnnning ing ing ing     
Værktøj:  
TASKI Lamello 

intet 

Manuel vådManuel vådManuel vådManuel våd----
mopping mopping mopping mopping     
Direkte 
metode 
Værktøj: 
Jonmaster 
Kompact wipe- 
system 
    

�Taski 
Jontec 300 
Smartdose 
(en 
dosering) 
 
 

Manuel vådManuel vådManuel vådManuel våd----
mopping mopping mopping mopping     
Direkte  metode 
Værktøj: 
Jonmaster 
Kompact wipe- 
system 
    

�Taski  
Jontec 300 
Smartdose  
(en 
dosering) 
 
 

Manuel vådManuel vådManuel vådManuel våd----
mopping mopping mopping mopping     
Direkte  metode 
Værktøj: 
Jonmaster 
Kompact wipe- 
system 
    

�Taski 
Jontec 300 
Smartdose 
(dobbelt 
dosering) 

Manuel vådManuel vådManuel vådManuel våd----
mopping mopping mopping mopping     
Direkte  metode 
Værktøj: 
Jonmaster 
Kompact wipe 
system 
 (afvaskes 
efterfølgende 
med rent vand) 

Taski 
Jontec 
Deepstrip 
� 20% 

KombiKombiKombiKombi----
gulvaskemagulvaskemagulvaskemagulvaskemaskineskineskineskine    
direkte metode 
Værktøj: Rød pad    

�Taski 
Jontec 300 
Smartdose 
(en 
dosering) 
 
 

KombiKombiKombiKombi----
gulvaskemgulvaskemgulvaskemgulvaskemaaaaskineskineskineskine    
direkte metode 
Værktøj: Rød pad        

��Taski 
Jontec 300 
Smartdose 
(en 
dosering) 
 
 

KombiKombiKombiKombi----
gulvaskemgulvaskemgulvaskemgulvaskemaaaaskineskineskineskine    
(in)direkte 
metode 
 
Maskine: 
Gulvaskemaskine 
eller enkelt disk 
maskine og 
vådsuger 
Værktøj: Rød pad        

�Taski 
Jontec 300 
Smartdose 
(dobbelt 
dosering) 

GulvaskemaskineGulvaskemaskineGulvaskemaskineGulvaskemaskine
og vådstøvsugerog vådstøvsugerog vådstøvsugerog vådstøvsuger        
indirekte metode 
Maskine: 
Gulvaskemaskine 
eller enkelt disk 
maskine og 
vådsuger 
Værktøj: Rød pad    
afvaskes 
efterfølgende 
med rent vand) 

Taski 
Jontec 
Deepstrip 
� 20% 
 

 


