modulgolv i vinyl
Rekommenderade städmetoder

Rengöring och underhåll
Grundläggande rengöringsrekommendationer

Ytfinishen på ett Altrogolv består till hundra procent av

Vi rekommenderar att entrepenören tillhandahåller

ett system av polymerer som är sammanfogade med det

rengörings- och underhållsanvisningar till kunden. Dessa

underliggande slitskiktet. Detta tjocka skikt skyddar golvet

kan laddas ner från www.altro.se. Korrekt rengöring och

permanent. Våra golvytor kräver ingen ytbehandling förutsatt

rätt underhåll kan ha en avgörande betydelse för golvets

att de används på rätt sätt och underhålls regelbundet.

livslängd. Vi rekommenderar att en minimal mängd vatten

Undantaget är hårsalonger, bilhallar och liknande. Här

används för rengöring, med en lätt fuktad golvmopp, och att
inga små vattenpölar lämnas kvar på golvet.
Förebyggande åtgärder
Dörrmattor vid ingångarna till byggnaden minskar graden av
nedsmutsning till stor del. Entrèmattor bör ha en längd som
motsvarar 4 - 6 fotsteg.
Obs! Skilj alltid på vidhäftande och icke vidhäftande smuts.
Icke vidhäftande smuts avlägsnas genom torrengöring. Löst
damm kan till exempel helt enkelt sopas bort eller sugas upp
med en dammsugare med borst för hårt golv.
1. Avslutande rengöring efter inläggningen
Den avslutande rengöringen efter inläggningen får inte göras
förrän golvlimmet har stelnat helt, efter minst 48 timmar.
Avsikten med det är att avlägsna all smuts som har förts i
under byggnadsskedet. Till städmaskiner kan man använda
röda poleringsrundlar och JuliPadrundlar.
Obs! Ingen förbehandling krävs.

måste golven förbehandlas och förseglas med lämplig
polyuretanbeläggning eller någon annan beläggning. I fallet
med hårsalonger förebyggs därmed skador på golvytorna
och golvens motståndskraft mot ämnen som kan fläcka ner
eller bleka golvet. Tillverkarens riktlinjer för applicering av
beläggningsmaterialet måste följas.
2. Rutinrengöring
Golven ska rutinrengöras med ett neutralt rengöringsmedel,
sköljas noggrant med varmt vatten och vakuumtorkas.
Som alternativ kan rutinrengöringen utföras med ett annat,
certifierat rengöringsmedel i enlighet med tillverkarens
riktlinjer. Dessa produkter får inte innehålla ämnen som
bildar beläggningar. Byte till ett annat rengöringsmedel kan
ge negativa återverkningar på den rengörande effekten.
Vi rekommenderar att rengöringscyklerna anpassas efter
mängden ansamlad smuts. Standardteknikerna förutser
avtorkning i två steg där smuts och damm avlägsnas utan
kvarstående rester eller ränder.
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Rengöring med maskin
Polerings- eller sugmaskiner är särskilt effektiva i stora
byggnader. Vi rekommenderar att rengöringsmaskiner

Åtgärder för att upprätthålla
golvets kvalitet
Under vissa omständigheter kan beläggningar appliceras

i kombination med mikroborstrundlar används för

på de högkvalitativa, UV-fogade ytorna på Altros golv.

utomhusutrymmen och hallkorridorer. Till mindre utrymmen

Kontakta dock alltid respektive rengöringsmedelstillverkare

rekommenderas maskiner med hög sugkapacitet.

innan en beläggning appliceras, för att diskutera eventuella

Maskinerna ska även ha ett läge med konstant sug när

alternativ med hänsyn till produkter och teknik. I enskilda

maskinen förs fram och tillbaka.

fall kan användandet av beläggning leda till förändringar av

Obs! Rutinrengöringen ska utföras med en mikrofibermopp

de egenskaper som garanteras vid tillverkningen, såsom

i enlighet med tillverkarens riktlinjer. Som regel

stegsäkerhet, egenskaper i samband med rengöring och

rekommenderar vi att använda en mopp med en arbetsbredd

glansgrad. Altro kommer att avvisa alla klagomål som

på 40 cm.

uppkommer om sådana förändringar.

3. Rengöring med basiska rengöringsmedel

1. Bevarande av golvets beskaffenhet i händelse

Om rengöring med basiska rengöringsmedel krävs på

av mindre repor

grund av kraftig smuts skall detta göras i enlighet med

Om den höga kvaliteten på ytbeläggningen som applicerats

anvisningarna från tillverkaren av rengöringsmedlet.

vid fabriken uppvisar tecken på slitage, t. ex. mikrorepor,
kan lämpliga åtgärder vidtas för att återställa ytans skick och

Fläckborttagning

bevara golvets beskaffenhet. Ytornas skick kan i sådana fall

Fläckar och repor av skosulor och klackar som inte går bort

återställas med hjälp av lämplig beläggning.

vid vanlig rengöring kan angripas med hjälp av lämpliga

Den senaste upplagan av dessa ”Anvisningar för installation

fläckborttagningsmedel och rengöringstekniker.

och rengöring” återfinns på www.altro.se

4. Lista över rengöringsmedel
En lista över tillgängliga produkter från respektive tillverkare
för avslutande rengöring, rutinrengöring och basisk rengöring
finns på www.altro.se. Vid frågor, var god kontakta Altro för
tekniska råd: 040 31 22 00
Vi åtar oss inget ansvar för effektivitet och uppfyllande
av förväntningar för de rengörings- och skötselprodukter
som rekommenderas av tillverkarna. Vid frågor, inklusive
frågor om var produkterna tillhandahålls, var god kontakta
tillverkaren direkt.

För ytterligare städråd,
kontakta Altros kundtjänst på
tel 040-31 22 00
email: info@altro.se
, Altro, Altro Ensemble är varumärken som tillhör Altro Limited.

Upplagan är felfri och komplett.

