Skötselråd för Top Silence
Allmänna Råd:
Optimala förhållanden för ditt Top Silencegolv är i temperaturer mellan 18-25°C, och vid en relativ
luftfuktighet (RF) mellan 40-70% . Top Silencegolv har en kärna av hygroskopiskt material vilket
innebär att det sväller med sommarens höga RF och krymper vid vinterns låga luftfuktighet inomhus.
Man kan med fördel använda luftfuktare för att förhindra allt för låg luftfuktighet under de kalla
vintermånaderna.
Använd atorkningsmatta vid ingångspartierna för att stoppa smutsen från att dras in på golvet.
Sandkorn och liknande repar och skadar golvet.
OBS! Möbeltassar av gummi kan ge bestående missfärgning och bör ej användas. Även
gummihjul (t.ex. barnvagnshjul och cyklar) och andra föremål av gummi (t.ex. matta med
gummibeläggning) eller plast kan kan ge missfärgning. Även vissa typer av infärgade textilier
kan missfärga plastgolv.
Daglig rengöring:
Dammsug eller torrmoppa golvet rent från skräp och lös smuts för att inte repa golvet.
Vid behov kan golvet fuktmoppas med väl urvriden mikrofibermopp och icke filmbildande neutralt
allrengöringsmedel (PH ca7-8,5) blandat enligt leverantörens anvisning med vatten. Alternativt kan
impregnerade engångsmoppar eller speciella våtservetter användas. Observera att för fuktig städning
kan orsaka att väta kommer ner i skarvarna som då sväller.
Periodiskt underhåll:
Golvet skall inte behandlas med vax eller golvpolish.
Vid behov kan golvet djuprengöras med ett lätt alkaliskt allrengöringsmedel (PH ca 9-9,5).
Viktigt att inte städa för blött och eftertorka alltid eventuellt kvarvarande väta.
Svampar med kraftig skurnylon, stålull och kraftskurpulver repar golven och får inte användas.

Skydda golvet:
Använd alltid möbeltassar av filt eller plast under stolsben, bord och flytbara möbler för att undvika
onödig repning. Vid användnning av kontorsstolar med hjul skall stolsunderlägg/skyddsskiva alltid
användas.

Fläcknyckel
Fläcktyp
Choklad, fett, frukt, glass,
grädde, juice, , kaffe, , te,
vin, ägg, öl, exkrementer,
kräkningar etc.
Asfalt, gummi, läppstift,
olja, skokräm, kritor, sot
och tusch

Borttagning
Neutralt rengöringsmedel med
ljummet vatten

Tvättnafta, lacknafta

Blod

kallt vatten

Stearin och och tuggummi

Skrapa försiktigt när det har
torkat ordentligt
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