
Kære Kunde! 
For at kunne få optimal glæde af Deres sportsgulv med overflade 
af Taraflex så længe som muligt, bedes De bemærke følgende 
anvisninger.

Rengøring efter montering/lægning:
Tag først evt. limrester væk, med Casco Wipe off, ren benzin eller 
sprit. Tør efter med en nylonklud, fugtet med rengøringsmiddel 
(uden skum, opløsningsmiddel) og tør gulvet efter med en klud 
opvredet i ren varm vand, således at det sikres, at der ikke er rester 
tilbage fra ovenstående midler.

Normal rengøring:
Regelmæssig rengøring med støvsugning eller fugt/tørvask, samt 
rengøring med gulvvasker med blød/middelhård pad/børste. (Hvid 
eller rød pad). Kontrollere om gulvvaskemaskinen suger vandet 
korrekt op, kontrollere om suge-elementet er beskadiget,
kontroller om pads/børster er rene, dette vil medvirke til en 
meget nemmere rengøring og give et bedre resultat. Anvend kun 
en lille mængde rengøringsmiddel, svagt alkaliskt eller neutralt 
rengøringsmiddel. Notere at PH-værdi i rengøringsmiddel, ikke må 
overstige 13, da dette kan påvirke Taraflexen og streger til
idrætsbaner.

Husk at støvsuge/tørre bøsninger/flanger, rosetter specielt ved mål 
og spærrenet beslag, tør for vand ved endt rengøring hver gang.

Fjernelse af pletter / harpiks:
Undgå helst at pletterne tørrer ind og fjern dem så snart som muligt 
med en klud eller lign. Sorte mærker efter skosåler er lette at fjerne 
og bør forsvinde efter alm. rengøring. Hvis skomærkerne trods

alt stadig er tilbage, må man ”gnubbe” det væk med en tør eller 
fugtig klud. Harpiks fjernes med en alkalisk harpiksfjerner, som er 
miljøvenlig. Sprøjt midlet på pletten og lad det virke i 5-10 minuter, 
tør derefter pletten væk med en fugtig klud.

Ved iblødsætning af sportsgulve, skal man være meget varsom 
ved rosetter, flanger og låg, samt andre åbne dele i sportsgulv 
konstruktionen, da dette kan medfører at vand siver ned i 
konstruktionen hvis det ligger for længe. Max iblødningstid, som 
Taraflex gulvet må ligge i blød, er 15 min.

Efter dette kan man gå efter med gulvvaskemaskine. Sørg for at 
tørre alt vand op bagefter, læs under normal rengøring. På malede 
opstregninger, må der heller ikke bruges for stærke rengøringsmidler 
da det kan ødelægge og fjerne opstregningen efter et stykke tid.

Ventilations system:
Hallens ventilation skal aldrig slukkes, da det er vigtigt at der er altid 
er samme luftfugtighed og temperatur i hallen, denne skal altid ligge 
mellem 35%-65% ved 18 til 21 grader. 

Lifte og tunge materialer/maskiner på sportsgulve:
Skal der bruges lifte/maskiner på gulvet, skal der altid lægges plader 
ud på gulvet for at beskytte sportsgulvet og opbygningen.

Sportsgulvet må max belastes med 500 kg. pr. m2, hvis gulvet 
belastes med mere end det tilladte, skal der altid lægges minimum 
22mm vægtfordelingsplader ud på gulvet.

Dette vil også hjælpe med at beskytte skumbagsiden på Taraflexen, 
og vil medvirke til at Taraflexen ikke bliver deformerede hvis der er 
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belastning på samme sted i længere tid. Husk altid at kontrollere 
stole, borde osv. så disse ikke kan skade gulvet. Kontrollerer at 
flader der kommer i berøring med gulvet, ikke kan skade gulvet. 
Kontakt leverandør af lifte og maskiner for vægt. Unisport påtager 
sig ikke ansvar for beskadiget gulve efter for stor belastning.

Belastninger:
Følgende max belastninger er tilladt på sportsgulve ifølge EN 
14904.
1500N = 150kg Hjul belastning (wheel load)
5000N = 500kg Område belasning (area load)
1N/mm² Punkt belastning (point load)

Gulvet skades af:
• Stærke opløsningsmiddler som aceton, toluen, perkloretylen 

som kan forsage opsvulmning,
• Opblødning, krymbning og farveændringer på plastgulve.
• Stærke polishopløsningsmiddler type løsningsbaseret samt 

kraftig skurepulver.
• Grov ståluld
• Grov skurenylon (tykkelse farve sort eller brun) vær også 

forsigtig med fin skurenylon.
• Undgå klorvand, cellulose fortynding, oliebaseret voks, sæbe 

og skurepulver.
• Anvendelse af for meget vand ved bøsninger og flanger.
• Vaskemaskinen må ikke stå på samme sted mens rundelen 

køre rundt uden tilførsel af vand, da det vil være som at slibe 
gulvet.

Fodpaneler:
Eventuelle ventillations åbninger må aldrig være tilstoppet af papir, 
støv eller andet, dette er for at sikre at gulvet er ventileret som ved 
montering af gulvet. 

Afstand mellem gulv og vægge eller fastebygningsdele:
Kontrollerer at der ikke kommer vand ned imellem gulv og vægge 
(under paneler) kontrollere dette regelmæssigt, hvis uheldet er ude, 
sørg da straks for at demontere paneler og sug eller tør vandet op, 
da det kan ødelægge gulvkonstruktionen.

Ved spørgsmål, eller ved akut opstået problemer med Taraflex 
gulvet, kontakt Unisport.

Ønsker De vores hjælp i forbindelse med tekniske spørgsmål eller 
udførelse af servicebesøg er De velkommen til at kontakte os på tlf. 
7020 0455 eller 7538 9811. 

Med venlig hilsen
Unisport Scandinavia ApS


