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Riktig vedlikehold forlenger ikke bare levetiden til gulvet 
ditt, men bidrar også til å bevare stilen og komforten i 
arbeidsmiljøet.

Det følgende dokumentet beskriver vedlikehold-
sprosedyrene som skal utføres for å vedlikeholde 
Interface LVT. Takket være et slitesterkt polyuretanlag er 
det forholdsvis lett å rengjøre.    

Vær oppmerksom på at renholdet må utføres så ofte 
som det er nødvendig, basert på av trafikken i de for-
skjellige områdene.

Barrierematter: Barrierematter bør være en integrert 
del av vedlikeholdet. For å minimere skader på gulv-
flaten fra smuss, slipende materiale og fuktighet, bør 
inngangsområdet utstyres med barrierematter som Bar-
ricade fra Interface.

Barrierematter fanger opp støv og skitt og forhindrer at 
det sprer seg til andre områder.  Barrieremattene bør 
støvsuges daglig og erstattes regelmessig for å hindre 
oppbygging av skitt, da dette kan gjøre dem ineffektive.

Det bør plasseres ut minst 3–5 meter med barrieremat-
ter ved inngangen, tilpasset mengden trafikk. Ideelt 
sett bør det brukes en kombinasjon av primære og 
sekundære barrieresystemer.

Viktigheten av rengjøring og vedlikehold Preventivt vedlikehold

Rutinemessig vedlikehold

Støvsuging, feiing og mopping må utføres så ofte som 
nødvendig, tilpasset mengden trafikk og skitt.

Tørt smuss – støv, grus, matrester osv. – bør utføres så 
ofte som nødvendig, minst hver dag. Dette kan utføres 
med støvsuger, spesielt for store områder, eller en 
børste (med middels bust).

Men dette fjerner ikke all skitten, så fuktig rengjøring 
må utføres minst én gang i uken. Bruk alltid støvsuger 
eller kost på gulvet før fuktig rengjøring. Både manuell 
mopping og mekanisk rengjøring er mulig.

Manual mopping: Passer for små områder. Bruk alltid 
en fuktig mopp og unngå å gjøre gulvet for vått. Hell 
aldri vann direkte på gulvet og la ikke gulvet bli stående 
vått. 

Bruk en mikrofiberklut eller tradisjonelle mopper og en 
nøytral rengjøringsløsning (pH 6-8) ved fuktig mopping. 
Bruk to bøtter: Én til moppevann og én til avløpsvann 
(Fig. 1).

Rens moppen ofte og bytt vaskevann etter behov. La 
gulvet tørke helt før du lar folk gå på det. 

ADVARSEL: Som andre glatte gulv kan Interface 
LVT bli ekstra glatt når det er vått.

Fig. 1



Rutinemessig vedlikehold

Mekanisk rengjøring: For større flater kan en 
automatisk maskin med myke/mellommyke gulvputer 
(hvit eller rød 3M-gulvpute) brukes (Fig. 2).

Det kan være nødvendig å bruke spray for å 
fjerne smuss og skrapemerker. Spray et nøytralt 
rengjøringsmiddel for gulv på området og bruk en 
rotasjonsmaskin (300–500 opm) med en rød 3M-pute.

Fjerning av søl

Det er viktig å etablere prosedyrer for rengjøring og 
fjerning av søl. Dette er spesielt viktig i matlagings- 
og serveringsområder hvor mat, fett og væsker kan 
forurense det behandlede området og forårsake 
sklifare. Effektive rengjøringsvaner kan også redusere 
sannsynligheten for at det oppstår tilsmussede/
klebrige områder. Fjern søl umiddelbart.

1. Fjern klumper og faste stoffer med et støvbrett 
og børste eller papirhåndklær hvis sølet er vått.                 
(Fig. 3 & 4).

2. Bruk et nøytralt gulvrengjøringsmiddel for å 
fjerne flekker på det berørte området, enten et 
middel som er klart til bruk eller fortynnet etter 
anvisninger. Bruk sprayflaske og mikrofiberklut. 
(Fig. 5).

3. Bruk en fuktig mopp på det berørte området. Vask 
også området i en radius på 1,5 m utenfor sølet 
for å sikre at du får med alt sølet. (Fig. 6).
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Interface LVT er produsert med et beskyttende PU-lag 
som gjør gulvet lettere å vedlikeholde. Men gulvet 
må likevel rengjøres regelmessig for å sikre at det 
beholder et tilfredsstillende utseende. Dette innebærer 
en kombinasjon av teknikkene som beskrives ovenfor:

Feiing og støvsuing for å fjerne støv og skitt.

Fjerning av flekker og søl med en fuktig mopp og et 
nøytralt gulvmiddel.

Bruk et nøytralt gulvmiddel, spray gulvet og bruk en 
roterende maskin med en rød 3M-skive for å rense 
og polere gulvet, fjerne eventuell skitt og gjenopprette 
gulvets utseendet.

Rutinemessig vedlikehold

1. Dra ikke bord, stoler og andre bevegelige 
gjenstander over gulvet. Dette kan skade gulvet. 

2. Fest filtputer til undersiden av bevegelige 
gjenstander (bord- og stolben).

3. Gummi kan skade LVT, så unngå å plassere 
gummimatter o.l. på gulvet. Dette kan gi merker.

4. Lysere farger kan kreve mer vedlikehold. Dette 
kan også gjelde for mørkere farger, fordi støv 
synes bedre.

5. Bruk alltid feiebrett og støvsuger for å fjerne støv, 
smuss og andre partikler før rengjøring og bruk 
av roterende maskiner. Det er svært viktig å fjerne 
slipende materialrester for å minimere riper og 
slitasjer av overflaten.

Ytterligere råd

For ytterligere informasjon om hvordan du rengjør 
Interface LVT, kan du kontakte teknisk avdeling på 
(+44) 01 274 690 690 eller besøke:

www.interface.com

Kontakt oss:

www.interface.com


