SKÖTSELANVISNING FÖR LINOLEUMGOLV
MED NEOCARE™ YTBEHANDLING

MARMORETTE / ARABESQUE / COLORETTE / UNI WALTON / LINO ART / LINOECO

Fuktmoppning
Ta bort löst liggande smuts och damm med
moppstativ utrustat med engångs-, antistatiska
eller förimpregnerade mikrofibermoppar.

Singelskurmaskin
Kombimaskin

Manuell rengöring
Fuktig mikrofibermopp. Fläckar kan behöva
extra vatten för att lösas upp.

Nylonrondell för skurmaskiner
3M (eller likvärdiga) färgrondeller.

Utrustning

Rengöringsmedel

Rengöringsmetod

Neutralt rengöringsmedel
>pH9

• Fuktmoppning
• Manuell rengöring alternativt
skurmaskin med varvtal
på 160–200 rpm (med
vattenuppsugning)

Neutralt rengöringsmedel
>pH9
/ Desinfektionsmedel (1)

• Fuktmoppning
• Manuell rengöring
• Sköljning om man använt
desinficerande rengöringsmedel

Neutralt rengöringsmedel
>pH9

• Fuktmoppning
• Skurmaskin med varvtal
på 160–200 rpm (med
vattenuppsugning)

Svagt alkaliskt
rengöringsmedel avsett
för linoleumgolv

• Fuktmoppning
• Skurmaskin med varvtal
på 160–200 rpm (med
vattenuppsugning)
• Sköljning

Byggstädning
Manuell rengöring
eller
maskinrengöring

eller
om smutsig

Daglig skötsel
Manuell rengöring

ELLER

Maskinrengöring

Periodisk skötsel
Maskinrengöring
eller

(1)

Till områden där desinfektion är nödvändig (t.ex. operationssalar, sjukhusrum etc.),
rekommenderas att växla mellan att använda neutralt tvättmedel och aminfritt desinfektionsmedel.

När det gäller manuellt underhåll och för att ge dig de bästa resultaten när det gäller hygien
och utseende, rekommenderar Gerflor att du använder neutrala rengöringsmedel med hög
våteffekt (jämn fördelning och rengöring av hela golvytan).
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Skötselanvisningen måste alltid anpassas efter rådande belastning och behov.

FLÄCKBORTTAGNING

VARNING
• Använd aldrig produkter eller metoder som slipar eller på annat sätt förstör ytan.
• Använd inte gummitassar på bord och stolar eftersom dessa kan missfärga.
Använd istället tassar av PVC eller Polyethylen.

FLÄCKBORTTAGNING UNDER ARBETE
Färgstänk
• Använd inga metoder där slipmedel används (ScotchBrite, stålull, osv.).
• Använd samma lösningsmedel som används i färgen, t.ex. lacknafta. Om fläcken visar sig alltför
svår att ta bort med lösningsmedel, avbryt behandlingen.
• Torka av och skölj golvet ordentligt efter applicering av lösningsmedlet.

Färgdroppar
Färgdroppar kan frysas med kylspray innan man pillar bort dem. Kylspray kan köpas hos
kemleverantör eller på apotek.

Limfläckar
• Färska akryllimfläckar (< 1 månad)
Använd vatten och rengöringsmedel och låt lösningen verka en stund innan du använder
skurrondell eller liknande. Eftertorka med vatten.
• Intorkade akryllimfläckar (> 1 månad)
Avlägsnas med lacknafta. Torka av golvet och var noga med att skölja efteråt.
• Lösningsmedelsbaserade limfläckar
Svårt att få bort. Prova inte med starkare lösningsmedel än lacknafta. Gör rent och skölj med
rent vatten. Om fläcken visar sig alltför svår att ta bort med lösningsmedel, avbryt behandlingen.

FLÄCKNYCKEL
Fläckborttagning
Fläckar tas bort så snart som möjligt när de är färska. Golvet riskerar att missfärgas av exempelvis
olja, asfalt, gummi, bläck, tusch, skokräm, rost etc. då dessa kan migrera ner i materialet och
ge bestående fläckar. Det är viktigt att skölja/torka med rent vatten efter användning av starkare
kemikalier.

Kaffe, choklad, juice, fett, ägg, vin m.m.
Exkrementer, uppkastningar, urin

TAS BORT MED
Neutralt rengöringsmedel och ljummet vatten

Blod

Kallt vatten

Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot, färgkritor,
läppstift, tusch, skomärken

Tvättnafta, lacknafta

Tuggummi, stearin

Kylspray eller kallt vatten; skrapa mycket
försiktigt med plastspatel när det stelnat

Rost

Oxalsyrelösning och ljummet vatten

Starka lösningsmedel som thinner, aceton etc. ska inte användas då de förstör golvet.
OBS! Stålull, grov skurnylon och andra slipande material repar golvytan och mattar ner golven.
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FLÄCKTYP

