Rengöring & underhåll
TARAFLEX SPORTGOLV
Normal rengöring:
Regelbunden rengöring genom dammsugning eller fukt/torrmoppning samt rengöring med skurmaskin med vit eller röd rondell.
Använd endast en liten mängd rengöringsmedel med PH 7-9.
OBS! Häll inte ut vatten över en större yta för att efter några
minuter suga upp/torka bort det.

Skor:
Uteskor och skor med sula som avger svarta skomärken bör undvikas.

Borttagning av fläckar/handbollsklister:
Undvik att fläckar torkar in i mattan. Ta en torr eller lätt fuktig trasa
och ta bort dem så snart som möjligt. Handbollsklister avlägsnas med miljövänligt klisterborttagningsmedel. Påför medlet på
fläcken och låt det verka. Torka därefter med en fuktig trasa. Efter
detta kan skurmaskin användas. På målade linjer kan inte för starka
medel användas då dessa kommer att tvättas bort över tiden.
OBS! Skurmaskinen får inte stå stilla och arbeta på golvet. Svarta
märken efter skosulor är lätta att avlägsna och bör försvinna efter
en normal rengöring. Om märkena trots allt sitter kvar får man
gnugga bort dem med en torr eller fuktig trasa.

Golvlist:
Eventuella ventilationsöppningar får aldrig sättas igen med tuggummi,
papper etc. Detta för att vara säker på att golvet ventileras efter de
förutsättningar som råder vid installation.

Golvet skadas av:
• Stående vatten, framförallt på linjer och vid golvringar samt
andra beslag i mattan.
• Felaktig användning av skurmaskin.
• Starka lösningsmedel som aceton, toluen, perkloretylen
vilka kan förorsaka svällning, uppmjukning, krympning och
färgändring på plastgolv.
• Starka polishborttagningsmedel, typ lösningsbaserade samt
kraftiga skurpulver.
• Grov stålull.
• Grov skurnylon (grovleksfärg svart eller brun) var försiktig
även med fin skurnylon.
• Undvik också klorkolväten, cellulosaförtunning, oljebaserat
vax, såpa eller skurpulver.
Skador i sportgolv:
Vid eventuella skador i konstruktion eller matta måste rapporteras
till leverantör för åtgärd. Taraflex Sportmattor är enkla att reparera
vid skada.
Kontroll av linjemarkeringar:
Linjerna bör kontrolleras med jämna mellanrum, speciellt vid
målområde för innebandy där extra mycket slitage förekommer.
Innebandymålen skall regelbundet kontrolleras så att där finns ett
slitskydd (plastskydd) under stolparna, detta för att undvika skada
på mattan.
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Klister och lim:
Handbollsklister och liknande bör avlägsnas från sportgolvet så snart
som möjligt.

Skyliftar och tyngre material:
Behöver man använda en skylift/bomlift på golvet får den max väga
3200 kg och ha en punktlast på max 800 kg/m2. Täck först mattan med
en 22 mm plywood som skydd och för att fördela tyngden. Detsamma
gäller om man vill ta in tyngre material i hallen som ska stå ovanpå
golvet under en längre tid, om golvet inte skyddas finns risk för att
skumbaksidan på mattan blir deformerad.
Rörelseglipa:
Säkerställ att inte vatten rinner in under trösklar, lister eller andra ändprofiler. Kontrollera detta regelbundet och gör de åtgärder som behövs
för att inte vatten skall kunna ta sig ner under golvet.
Ventilation:
Hallens ventilation får aldrig stängas av. Det är viktigt att det bibehålls
en jämn, relativ luftfuktighet som konstant skall ligga mellan 30-65%.
Golvringar: (eller andra beslag i golvet)
• Efter våtstädning av golvet skall golvringens lock tas upp
och torkas.
• Vatten som kommit ner i hylsan skall sugas upp.
• Ta upp golvringarna och låt dem ligga och torka åtminstone
en natt i veckan.
• När golvet är rengjort och torrt, kontrollera funktionen hos
golvringar mm.
• Golvlock som är beklädda med sportmatta får endast tas
upp med sugpropp.

