
  

Deckshield-systemer 

Vedligeholdelses- og rengøringsanbefalinger 

 
Introduktion 

Du har investeret i materialer og håndværk i bedste kvalitet, og det er afgørende, at 

Deckshield-systemet bliver rengjort regelmæssigt for at garantere en sikker og hygiejnisk 

overflade, så din investering holder i endnu længere tid. 

Almindelig rengøring 

Under normale omstændigheder skal overfladen rengøres ved brug af en udvalgt 

skrubbemetode sammen med et egnet kemikalie, som er fortyndet i henhold til 

producentens anvisninger. 

Belægningens størrelse vil være afgørende for, hvilken skrubbemetode, ud af flere 

anbefalede, der skal bruges. Der findes flere forskellige typer af børster og 

rengøringspuder, og du bør spørge producenten til råds om, hvilke du skal bruge. Generelt 

set vil en stiv børste med en slibende belægning give en mere aggressiv skrubning end en 

blød børste uden belægning, men den vil fjerne gulvets naturlige glans. Omvendt vil en 

blød, stiv børste ikke påvirke gulvets overflade, men vil heller ikke fjerne genstridige mærker 

helt. 

Valg af kemikalie 

Valg af kemikalie afgøres ud fra typen af snavs/forurening, men så vidt muligt bør der 

anvendes et neutralt (pH 7) eller mildt basisk rengøringsmiddel. 

 



  

Rengøringshyppighed 

Alle belægninger skal rengøres regelmæssigt for at fjerne skidt og forurening, hvilket kan 

medføre farlige situationer pga. glatte pletter, mug eller bakterievækst. Regelmæssig 

rengøring vil desuden forbedre gulvets udseende. 

Rengøringshyppigheden afhænger af, hvor meget skidt og forurening gulvet udsættes for, 

typen af forurening og den krævede renhed af gulvet.  Enhver form for lokalt spild bør 

straks behandles, især hvis det er sundhedsfarligt. 

Gummimærker 

Mærker fra gummidæk er ekstra synlige og kræver generelt særlige rengøringsmidler. I den 

forbindelse bør der udføres tests, da der ofte anvendes en række forskellige gummidæk. 

Tyggegummi 

Tyggegummi kan fjernes fra Deckshield ved hjælp af frysning. Der findes mærkevaresprays 

til dette formål – som fx Sel Freez tyggegummifjerner. 

Højtryksrensere 

Højtryksrensere kan anvendes på Deckshield-systemet, forudsat at vandtemperaturen ikke 

overstiger 50 oC. 

Afisning 

Brugen af afisningsmidler baseret på kaliumacetat er et acceptabelt ikke-korroderende, ikke 

aggressivt alternativ til saltbaserede produkter. 

 



  

Snefjerning 

Sneplove og skarpe kanter/punktbelastninger kan skade Deckshield-belægningen. Du skal 

sikre dig, at gummibladene altid er intakte og altid bruges på sneploven. 

Når dette dokument printes eller gemmes eksternt, er det ikke kontrolleret og således 

måske ikke den sidste nye version. 
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