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Klokken

 Deres gulv er netop færdigbehandlet med:
❏ MAGIC OIL 2K  ❏ MAGIC OIL 2K COLOR
❏ MAGIC OIL 2K ERGO  ❏ MAGIC OIL 2K SPA
❏ PALL-X 333 COLOR
❏

Gulvet må først betrædes:

Se bagsiden for vedligeholdelse af gulvet.

 STOP!
 Ingen adgang!

J. Trading
powered by PALLMANN

Gulvet er behandlet af:



Regelmæssig vedligholdelsesrengøring

Vedligeholdelsesrengøring med PALLMANN CLEAN

PALLMANN CLEAN er et neutralt universal rengøringsmiddel til alle gulvtyper.

1. Fjern alt skidt og støv fra gulvet med en fi n børste, moppe eller støvsuger.
2. Omryst beholderen godt før brug.
3. Opløs ca. 100 – 200 ml PALLMANN CLEAN i 10 l vand.
4. Vask gulvet med en moppe eller en klud.

Vedligeholdelsesrengøringen afhænger af hvor beskidt gulvet er og den ønskede hygi-
ejnestandard.
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Regelmæssig vedligholdelsesrengøring

Vedligeholdelsespleje med PALLMANN MAGIC OIL CARE

Velegnet til overfl adebehandling af alle oliebehandlede hardwood- og trægulve.

1. Fjern alt skidt og støv fra gulvet med en fi n børste, moppe eller støvsuger.
2. Omryst beholderen godt før brug.
3.  Såfremt der er tydelige grånende områder på gulvet, skal koncentrationen 

af produktet hæves (hvis nødvendigt anvendes produktet ufortyndet).
4.  Fordel produktet ligeligt på gulvet i retning med årerne med 

PALLMANN MOP og lad gulvet tørre.
5. Gulvet er klar til at kunne betrædes efter ca. 60 min.

Moderat frekventerede gulvarealer 
(som stuer og soveværelser) ca. 2 måneder

Mere frekventerede gulvarealer 
(som trapper, kontorer og gange) ca. 4 uger

Meget frekventerede gulvarealer 
(som skoler, restauranter og butikker) ca. 8 – 12 dage
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Lettere frekventerede gulvarealer 
om kun sjældent bliver vasket en gang om året

Normalt frekventerede stuer en til to gange om året

Meget beskidte gulve der anvendes 
til kommercielt brug hver til hver tredje måned
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