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Förebyggande åtgärder 
Håll så mycket smuts och främmande material som möjligt 
från golvet genom att se till att de som tränar inte går in med 
smutsiga skor. Endast rena och torra träningsskor rekommen-
deras.  
 
Rengöring
Tvätta bort lös smuts och damm genom att använda en hög-
presterande dammsugare. Alternativt använda en dammsugare 
med roterande borste eller andra kopplingar med stöd för 
vakuumrenare . Avlägsna smuts som sitter fast med en lätt 
fuktad trasa. 
 
Borttagning av hårt sittande smuts/fläckar
Alt 1. Blöt fläcken med en lösning bestående av vatten med
en skvätt flytande tvål (till exempel handdiskmedel eller ren-
göringsmedel) och gnid med fuktig trasa på fläcken . Skölj
med rent vatten och torka torrt.
Alt 2. Använd en rengöringsmaskin med en roterande borste 
och integrerad vattenavtappningsfunktion, alternativt
våtdammsugare eller annan liknande rengöringsmaskin.

Tätningsmassa för enklare underåll
Unisport gummimatta har en porös yta som kan absorbera
vätskor. Om dessa vätskor inte torkas bort , kan mögelbildning
eller lukt uppstå. För att förhindra absorption av vätskor,
rekommenderar vi att man använder en 2 - komponent
PU vattentät tätningsmassa, t.ex. RZ som enkelt appliceras
på golvet efter installation. RZ kan beställas och levereras
tillsammans med golvet. 

Om RZ-TURBO
En lösningsmedelsfri och luktfri, 2-komponents tätningsmassa 
för långsiktigt skydd av elastiska golv i konstmaterial. Tätnings-
massan är enkel att applicera och torkar snabbt. Resultatet 
efter behandling blir en matt, ogenomtränglig och skyddande 
yta. Ger golvet ett elastisk och robust skyddande ytlager med 
stark motståndskraft mot tung, mekanisk nötning och kemiska 
angrepp.

Applicering av RZ-TURBO
Golvbeläggningen måste vara ren, torr och helt fri från oljeba-
serat medel. Vid behov bör en grundläggande rengöring göras 
innan lacken appliceras. Se till att det finns tillräcklig luftcirku-
lation i anläggningen. Undvik luftutkast, direkt sol samt stäng 
av golvvärmesystemet i tid.

1. Låt båda komponenterna acklimatiseras till rumstemperatur. 
Skaka sedan båda komponenterna ordentligt innan användning. 
2. Häll komponent B (härdare) i kapseln för komponent A 
(lack), stäng behållaren och blanda båda komponenterna ge-
nom att skaka den i ca. 1 minut. Efter det, vänta ca. 5 minuter 
för att undvika luftbubblor i emulsionen. Stäng behållaren 
omedelbart efter att blandningen används.
3. Applicera lacken med en färgrulle med korta fiber (12mm 
mikrofiber). Fördela lacken i tvärriktning och följ samma rikt-
ning för att undvika ränder/nyanser på ytan. Pölar och överflö-
dig massa fördelas ut omedelbart alt torkas bort. 
4. Den lackade ytan är gångbar efter minst 12 timmars torktid. 
Maximal styrka och effekt uppnås efter ca. 7 dagar.
5. Tätning - Vid små skador över tiden kan den förseglade ytan 
repareras snabbt och enkelt med hjälp av ”RZ Refresher” -satsen.

Teknisks data RZ-TURBO
Förpackning Komponent A / Tätningsmassa (lack): 5.0 L 
Förpackning Komponent B / Härdare: 0.5 L 
Hållbarhet: 9 månader (oöppnad)
Förvaring: Torrt, 5 – 30°C 
Temperatur vid applicering: 15 – 25°C, vid >35% - <65% 
relativ luftfuktighet 
Tidsåtgång: Ca 2 tim (vid 20°C / 60% relativ luftfuktighet) 
Torktid: Minimum 12 timmar 
Maximal effekt/styrka: Efter ca 7 dagar
Lyster: Extra matt 
pH-värde: 7.2 – 7.8 
Gis-kod: W1 DD 
Kemisk resistans: Enligt DIN 68861/1B 
Dosering: Normalt slitage, 50 ml/m² (ca 110 m² per set).  
Högt slitage, 100 ml/m² (ca. 55 m² per set)


