Modular Resilient Flooring
Skötselanvisning – LVT-golv

Vikten av rengöring och skötsel

Förebyggande skötsel

Korrekt skötsel förlänger inte bara golvets Livslängd
utan bibehåller också golvets utseende, komfort och
prestanda.

Avtorkningsmattor: Avtorkningsmattan bör ingå
som en naturlig del av alla skötselprogram. För att
minimera skador på golvytan som uppstår till följd av
smuts, slipande material och fukt bör entréutrymmen
förses med avtorkningsmatta, exempelvis Barricade från
Interface.

I följande dokument beskrivs detaljerat de skötselrutiner
som bör utföras i syfte att underhålla Interfaces LVTgolv – som tack vare en slitstark polyuretanbeläggning
är lätt att hålla rent.
Observera att hur ofta rengöring genomförs bör baseras
på de specifika behoven på trafikerade golvytor på
arbetsplatsen.

Barriärmattor fångar upp grus och smuts så att dessa
inte sprids vidare till andra utrymmen. Barriärmattor bör
dammsugas dagligen och även bytas ut regelbundet
eftersom ansamlingar av grus kan göra dem ineffektiva.
Vi rekommenderar att 3 till 5 meter avtorkningsmatta
bör placeras i entré-utrymmet beroende på volym och
trafikflöde.

Dagligt underhåll

Hur ofta rengöring ska utföras beror på trafikbelastning
och mängden smuts.
Borttagning av torrt smuts – d.v.s. damm, grus,
matpartiklar o.s.v. – ska utföras efter behov och minst en
gång dagligen. Det kan göras med dammsugare, särskilt
i större utrymmen, eller med torr golvmopp.
Detta avlägsnar emellertid inte all smuts, varför det är
nödvändigt att åtminstone en gång i veckan våttorka
golvet. Dammsug eller torrmoppa alltid golvet före
våttorkning.

Våttorkning: Använd alltid en fuktig mopp och var
försiktig så att golvet inte blir överdrivet blött. Häll aldrig
ut vatten direkt på golvet, vrid ur moppen ordentligt och
var noga med att allt vatten torkas upp.
Våttorka golvet och applicera ett pH-neutralt
rengöringsmedel (pH 6–8) antingen med en
mikrofiberduk på plant mopphuvud eller med en
traditionell golvmopp. Vi rekommenderar att använda
ett tvåkärlssystem: ett kärl till rent moppvatten och ett
annat till smutsigt vatten (Fig. 1).
Skölj ur moppen ofta och byt byt städvatten efter behov.
Låt golvet torka helt innan det får beträdas igen.
OBS: Precis som alla andra jämna golvytor kan
Interfaces LVT-golv vara halt när det är blött.
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Periodiskt underhåll

Underhåll med maskin: I större utrummen används
fördelaktigt en skurmaskin med mjuka/medelmjuka
pads (vit eller röd golvpad från 3M).
Sprayrengöring kan vara nödvändigt för att avlägsna
fläckar och slitagemärken. Spraya ett neutralt
rengöringsmedel på ytan och använd skurmaskin
(300–500 rpm) med röd dyna från 3M.

Fläckborttagning
Det är viktigt att ha kontinuerliga rutiner för
fläckborttagning. Detta är extra viktigt i utrymmen där
det förekommer matlagning eller servering eftersom
matvaror, fett och vätskor kan kontaminera den
behandlade ytan och ge upphov till halkrisk. Genom
effektiva rutiner undviker man även smutsiga/klibbiga
ytor. Hantera spill omedelbart.
1.

Avlägsna fasta partiklar ur spillet med en
sopskyffel och sopborste eller, om spillet består av
vätska, pappershanddukar. (Fig. 3 & 4).
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2.
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Punktrengör den drabbade ytan med ett neutralt
golvrengöringsmedel – antingen färdigutspätt
eller utblandat efter behov – med hjälp av en
sprayflaska och mikrofiberduk. (Fig. 5).
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3.

Våttorka den drabbade ytan plus en radie om 1,5
m från spillet för att säkerställa att inget spill ligger
kvar i utrymmet. (Fig. 6).
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Sammanfattning

Ytterligare råd

Interfaces LVT-golv levereras med en skyddande PUbeläggning som underlättar skötseln. Golvet måste
dock ändå städas regelbundet för att säkerställa att
en tillfredsställande exteriör bibehålls. Detta innefattar
att tillämpa en kombination av ovanstående beskrivna
tekniker:

1.

Dra inte bord, stolar eller andra flyttbara objekt
över golvet eftersom det kan skada golvytan.

2.

Möbeltassar av filt bör fästas på undersidan av
flyttbara objekt (bords- och stolsben).

3.

Gummi kan skada LVT-golvet. Undvik därför att
placera gummimattor eller liknande på det. Detta
kan orsaka fläckar.

4.

Ljusare färgnyanser måste skötas om mer
regelbundet, men även mörkare färger eftersom
damm syns tydligare på sådana ytor.

5.

Dammtorka och dammsug golvet för att avlägsna
damm, grus och andra partiklar före städning och
användning av skurmaskiner. För att minimera
risken för repor och att golvet slits ut i förtid är
det mycket viktigt att största möjliga ansträngning
görs för att avlägsna slipande material.

Dammtorka/dammsug för att avlägsna damm och
smuts.
Ta bort fläckar och spill med fuktig mopp och neutralt
rengöringsmedel.
Spraya golvet med neutralt rengöringsmedel och
använd skurmaskin med röd dyna från 3M för att
rengöra och polera golvet så att ingrott smuts
avlägsnas.

Kontakta oss:

För mer information gällande underhåll av Interface
LVT-golv vänligen kontakta oss på telefon: 08-241230
eller besök vår hemsida
www.interface.com
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