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Fläcknyckel 
Fläck av  Tas bort med 
Frukt, saft, mjölk, 
grädde, läsk, öl, vin, 
kaffe, te, urin 

Milt rengöringsmedel 

Choklad, skokräm, 
gummimärken, fett, 
tjära, asfalt 

Lacknafta (eftertorka 
med fuktig trasa) 

Färgband, stencil, bläck, 
Läppstift 

T-sprit (eftertorka med 
fuktig trasa) 

Blod Kallt vatten 
 

 
 
 
 
 
Rätt skötsel av ditt Maxwear golv ser till att det är snyggt och håller länge. Frekvensen i 
skötseln avgörs av hur trafikerat golvet är, hur mycket smuts som kommer in och vilken färg 
och modell av golvet det är. 
 
Maxwear golven har en PU-lack på toppen av toppen av det tåliga vinylslitskiktet. Denna 
skyddar mot smuts och gör golvet lätt att sköta. Det innebär också att någon 
polishbehandling inte ska göras på ett nytt golv. 

 
Daglig skötsel 

 
Dammsuga eller torka av 
Använd torra metoder för den dagliga städningen. Dammsug, sopa eller torrmoppa golvet så 
att grus, damm och annan lös smuts tas bort. 
Torka golven endast vid behov med väl urvriden microfibermopp. Använd endast milda 
rengöringsmedel.  
 
Använd rejäla dörrmattor 
Det är smuts som är anledningen till slitage på golv. Genom att lägga en skrapmatta utanför 
entrédörren och en torkmatta innanför dörren, så slipper du få in smuts och grus som sliter 
hårt på golvet. 
 
Använd filttassar 
Förse alla möbler med filttassar så slipper du onödiga repor i golvet. När du flyttar tunga 
möbler – lyft, släpa inte dem. 
 
 
Torka upp med en gång 
Torka omedelbart upp vatten eller annan vätska. 
Var också noggrann med att torka upp tex kaffe, 
rödvin, ketchup och tuggummi eftersom det 
annars kan ge fläckar. Fläckar avlägsnas enligt 
fläcknyckel här bredvid. 
 
Polish 
Efter längre tids användning kan Maxwear  
underhållas med polish eller refresher som är 
avsedda för vinylytor.  
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Allmäna råd 
 

- Mjuka gummi- och plastföremål som gummihjul, möbeltassar av plast, gummi kan ge 
bestående fläckar. Även färgämnen från tryck på plastpåsar, avföring från djur och andra 
starka färgämnen kan ge märken som ej går att få bort. Gångmattor med gummi- eller 
latexbaksida ska undvikas eftersom de kan ge missfärgningar i golvet. 

 
- Svabbgarn rekommenderas ej eftersom det lämnar för mycket vatten efter sig på golvet. 

Grönsåpa eller andra tvättmedel med hög tvålhalt eller för hög tvättmedels koncentration i 
tvättvattnet, kan lämna kvar en film på golvet och ska därför undvikas. 

 
- Starka kemikalier som aceton, bensen, klor, toluen, förtunning etc kan skada golvet, liksom 

slippapper eller rengöringsmedel med slipmedel i. 
 

- Tänk på att husdjur, som t ex hundar, kan göra repor i ytan med klorna. Man kan även få 
repor av vassa föremål.  
 

- Intrycksmärken efter tunga möbler, punktbelastningar etc. kan tas bort genom att försiktigt 
värma ytan med en hårfön eller strykjärn på lägsta temperatur med en tunn handduk mot 
golvet. Viktigt att golvytan inte blir varmare än ca 65ºC och inte belastas förrän den svalnat 
igen. 
 

- Undvik att använda tejp på golvet.  
 

- Cigarettglöd kan ge brännmärken på golvet. 
 
 
 

 

20-års slitagegaranti 
 
 
Garantin gäller mot genomslitning av golvets slitskikt 
i normal privat bostadsmiljö, under förutsättning att 
installation och underhåll är gjort såsom föreskrivet i 
Golvabias läggningsanvisning och skötselråd. 
Skador som uppstår genom felaktig eller ovarsam 
hantering, felaktiga rengöringsmedel eller 
rengöringsmetoder, riv- , skär- eller tejpskador, 
omfattas ej av garantin. Fel som kan upptäckas före 
eller i samband med installation ersättes ej i redan 
installerade golv. 
 
Inköpsdatum ____ /____ 20_____ 
Golvtyp:________________________________ 
Träslag:_________________________________ 
Batchnr:__ __ __ __ 
 
(Finns på etikett på sidan av paketet, 4-siffrigt) 
Fyll i och spara detta skötselråd ihop med kvitto. 
 

 
Vårt Åtagande 
Om vi accepterar garantianspråket byter vi ut den 
skadade golvytan mot nytt material. Vi förbehåller 
oss rätten att fritt efter eget val leverera nytt 
material till hela rummet där den av garantin 
omfattande skadan uppstått eller byta ut endast den 
skadade ytan. Om det skadade golvets mönster inte 
finns tillgängligt innefattar vårt åtagande att leverera 
nytt golvmaterial av motsvarande kvalitet med annat 
mönster. Vårt åtagande är begränsat till att leverera 
nytt golvmaterial. Kostnad för läggning eller övriga 
kostnader i samband därmed ersätts ej. Vid 
berättigade reklamationer svarar inte Golvabia för 
några åtkomstskador, följdskador eller annan skada, 
kostnad eller förlust. 
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