
 

 

SKÖTSELANVISNING 
ARTIGO GUMMIGOLV MED PRO-YTA 
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Ytan på golvet är redan från fabrik förstärkt med ett polymerskikt som är UV-behandlat. Detta medför att ytan 
blir tätare och mer tålig mot fukt och smuts, samt att våta städmetoder minimeras och ersätts med torra och 
fuktiga metoder samt hög maskinutnyttjandegrad. Den fabrikspåförda PRO-ytan reducerar kostnaderna vid 
byggstädning samt vid dagligt och periodiskt underhåll. Denna skötselanvisning är framställd för att minimera 
kostnaderna och även ta hänsyn till golvets långa livslängd. 
 

 

● BYGGSTÄDNING 
- Avlägsna allt som ligger på golvet. 
- Avlägsna ev. limrester, lös smuts, avfall och byggdamm genom sopning, fuktmoppning eller dammsugning. 
- Rengör golvet med ett neutralt rengöringsmedel, doserat enligt respektive leverantörs anvisning. 
- Använd så lite vatten som möjligt och sug upp det smutsiga vattnet med vattensugare. 
- Vid hårt smutsade ytor rekommenderas användning av kombimaskin med röd rondell. 
- För ytor med mycket hårt slitage rekommenderas att man redan i samband med byggstädningen påför ett 

extra skydd av polish eller vax. 

● RUTINMÄSSIG RENGÖRING 

Följande anvisningar är en rekommendation. Frekvensen kan ändras för att ge bästa möjliga utseende. 

Dagligen: 
- Dammsug eller moppa golvet med mikrofibermopp för att avlägsna smuts och damm. 
- Fuktmoppa lokalt efter behov med ett neutralt rengöringsmedel, doserat enligt leverantörens anvisning.  
- För stora ytor rekommenderas maskinell städning med kombimaskin. 

Veckovis: 
- Rengör golvet med ett neutralt rengöringsmedel, doserat enligt leverantörens anvisning. Använd mopp 

eller kombimaskin för större ytor. 

Periodvis: 
- Rengör golvet med en lågvarvsmaskin(röd rondell) med ett neutralt rengöringsmedel.  
 
I de flesta fall är ovan nämnda rutiner tillräckligt för att golvet skall bibehålla ett optimalt utseende. Skulle man 
önska extra skydd kan polish eller vax påföras enligt golvvårdleverantörens anvisningar. I dessa fall ska sedan 
golvvårdsleverantörens skötselanvisning följas. 

● FLÄCKBORTTAGNING 

Fläckborttagning ska göras omgående för att undvika att fläckar vandrar ner i gummit och ger bestående 
märken. Använd neutralt eller lätt alkaliskt rengöringsmedel. 

● ATT TÄNKA PÅ 

- Vårda golvets utseende, ljusa färger är extra smutskänsliga. 
- Använda lämpliga avtorkningssystem vid entrén. 
- Använda ändamålsenliga möbeltassar. 
- Använda aldrig kemikalier med pH>12 


