HALLVASK – Combihallen
Klistervask
Oppgave;
Vaske gulv og benker rene for klister
Tidsforbruk:
Ca 2 timer (fire-fem personer)
Utstyr (står i hallen):
Vaskemaskin (se bilde)
Skraper (ligner barkespade)
Hagesprøyte
Vaskemiddel
Mopp
Medbringes:
I utgangspunktet ingenting, men til benkevasken kan det være mer effektivt om det
medbringes en skrubb, og kanskje hansker for å
skjerme hender.
GULV - Hvordan:
 Én går foran og sprøyter
vaskemiddel på gulvet (1/10del turbo-vask 9/10-del vann).
 Én/to går etter og skraper løs
klister flekker.
 En går etter med
vaskemaskinen som skrubber,
samt suger opp vannet
Ved vanskelige flekker kjøres
to ganger.
 Kan være behov for å moppe
etter maskinen dersom det er
for vått. (Kan også skyldes

Figure 1 Vaskemaskin

Figure 2 Én sprøyter på såpe, to skraper løs klister-flekker, én kjører
vaskemaskin (én vasker benk osv)

Tips: Ligg gjerne 1-2 runder «i forkant» med sprøytingen slik at vaskemiddelet får tid
til å løse opp klisteret før maskinen kjører over og tørker opp. Dermed får maskinen
med mer av klisteret, uten behov for å kjøre to runder.
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BENKER - Hvordan:
Benkene skal også vaskes, med bøtte,
vaskevann og fille….
Forberedelse av maskinen:
 Hentes i «kottet» bak målet (motsatt
enda av garderobene), i lager-rommet.
Løftes/lirkes forsiktig over dørstokkene.
 Vann fylles på.
 Sjekk at skrubbe-matten sitter på (rød, Figure 3 Benkeslitern
rund, på undersiden; den som skal
rotere og skrubbe gulvet), hvis ikke, finn en i kottet og klem på plass.
Når gulvet er vasket
 Tøm maskinen for avfallsvann i sluket i gulvet ved vaskerommet (må tømmes 1-3
ganger i løpet av vaskingen).
 Maskinen settes tilbake i «kottet» (må løftes/lirkes over dørstokkene), og
støpselet settes i stikk-kontakten for lading.

Figure 4 - Såpe til vaskemaskin og benkevask
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Figure 5 Dashbord

Figure 6 Vaskemaskinen
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Figure 9 Tømme avfallsvann i sluk i gulved

Figure 8 Slå av strøm, og dermed vakum,
Åpne lokk for å sjekke om avfallsvannstanken er full
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