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NYBEHANDLAT GOLV

• Golvet kan beträdas med försiktighet efter 4 timmar.

• Behandlingen har full hållbarhet efter 7 dagar  
men uppnår ca 80 % redan efter 24 timmar.

• Mattor läggs tillbaka efter 1 vecka. Undvik om 

 möjligt att städa med vatten första veckan.

DAGLIGT STÄD

• Anpassa städningen efter rådande verksamhet och 
 lokal. Normalt behövs endast torra städmetoder  
som torrmoppning eller dammsugning.

• För en mer grundlig rengöring bör golvet fukttorkas. 
Använd en mild ”allrent” städprodukt för att lösa  
upp fläckar. Dosera enligt tillverkarens rekommen
dation. Mer allrent ger inte renare golv! Använd  
ej rengöringsmedel med vax eller  glansförhöjande 
medel. Svabbgarn med hink rekommenderas inte på 
behandlade trägolv eftersom det lämnar för mycket 
vatten efter sig.

• Vid större ytor kan skurmaskin användas tillsam
mans med vit eller beige skurrondell. Använd inte 
aggres sivare skurrondeller än nödvändigt. Undvik att 
 använda rondeller med diamanter för slipning/ 
polering av golvet. Behandlade trägolv kan skadas  
av för  mycket vatten, anpassa därför vattensläppet 

från  skurmaskinen så ytan torkar inom en minut.

UNDERHÅLL

Med WearMax golvbehandling blir golven underhålls
fria. Golven skall inte underhållas med polish, vax, 

highspeeding eller liknande.

FLÄCKAR OCH SPILL

Avlägsna spill direkt och eftertorka om nödvändigt 
med en väl urvriden trasa. Tänk på att lackerade trä
golv kan skadas av för mycket vatten, starka alkaliska 
 rengöringsmedel som Perkloretylen, thinner, aceton  
och Tsprit. Använd därför dessa fläckborttagningsmedel 
med stor försiktighet. Obs! Slipning med stålull och 
skurnylon kan repa lacken, använd endast vid behov  

och med stor försiktighet.

GOLVYTA
KERAMIK

TOPPLACK

PRIMER

  FLÄCK AV   TAS BORT MED
  Choklad, fett, frukt, glass, grädde, juice,  

kaffe, te, läsk, saft, vin, öl  ägg, urin   Neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel

  Asfalt, gummi, olja skokräm, sot,  
svårare fläckar av choklad och fett   Tvättnafta, lacknafta

  Färgkritor, läppstift, tusch   Tsprit och vatten 50/50

  Stearin, tuggummi Använd kylspray eller lägg en plastpåse med  
isbitar på fläcken. Skrapa sedan försiktigt

  Blod   Kallt vatten

  Handbollsklister   Enligt leverantörens rekommendationer

Ladda  ned skötselråd
Vid frågor ring 01010 29 180  
eller chatta direkt med oss på


