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Acczent - Acoustic, Compact & Loose Lay
Acczent-gulvene er heterogene polyuretanforsterkede 
vinylgulv for offentlig miljø. For å utnytte gulvets egen-
skaper maksimalt bør våte rengjøringsmetoder minimeres 
og erstattes med tørre eller fuktige metoder samt high-
speedmaskin.

Dette sparer rengjøringspersonalet, gulvmaterialet og 
miljøet samtidig som det gir en bedre rengjøringskvalitet.

Byggerengjøring
En byggerengjøring gjøres alltid før et nytt gulv tas i 
bruk. I byggetiden skal gulvene alltid beskyttes med-
dekkpapp eller lignende.

Litt skitne gulv: Støvsug, fei eller fukt overfl aten for 
å fjerne løst smuss og byggestøv. I store arealer er det 
mest effektive alternativet å bruke en kombimaskin med 
børste eller hvit alternativt orange/grønn pad (type 
3M). Bruk nøytralt vaskemiddel pH 7-9. Om nødvendig, 
tørrpoler med highspeed og orange/hvit eller hvit pad.

Skittent gulv: Fjern løs skitt og byggestøv. Vask gulvet 
med singelskuremaskin og orange/grønn alternativt rød 
pad. Ved mye byggestøv bruk et vaskemiddel med pH 
5-7. Skyll med rent vann. Om nødvendig, tørrpoler med 
highspeed og orange/hvit eller hvit pad.

Matteløsninger
Stopp skitten ved inngangen. 85 % av skitten kommer inn 
via inngangen. Benytt effektive matteløsninger.

Daglig rengjøring
Daglig rengjøring: Støvsuging. Fuktmopp med garnmopp 
alternativt våtmopp.

Vaskemidler:  Om våt rengjøring må anvendes bruk et 
nøytralt rengjøringsmiddel. Viktig! Følg doseringsanvis-
ningen.

Maskinell rengjøring: På store arealer kan kombimaskin 
med børste eller hvit alternativt orange/grønn pad med 
fordel benyttes for best resultat.

Periodisk vedlikehold
Tørrpolering er en effektiv metode for å gjenopprette slitte 
overflater, gangveier og fjerne hæl- og friksjonsmerker. 
Utføres umiddelbart etter maskinell rengjøring. Tørrpo-
lering reduserer muligheten for at ny skitt fester seg. Vær 
nøye med og velge riktig pad. Hvit eller orange-hvit pad 
anbefales. Følg padleverandørens anbefalte omdreinings-
hastighet.   

Ved lettere tilsmutsing og flekker er sprayrengjøring med 
highspeed, hvit eller orange-hvit pad og vann/vaskemid-
del ett bra alternativ. Tilpass frekvensen etter slitasje og 
tilsmutsing.

Ved stor slitasje og tilsmutsing må maskinell vask 
benyttes:
Bløtlegg gulvoverflaten. La vaskemiddelet (vann og grov-
rent) få virke noen minutter. Bruk en skuremaskin med 
hvit til rød pad. Sug umiddelbart opp det skitne vannet. 
Skyll med rent vann. Når gulvet er tørt tørrpoleres gulvet.

Gulvet skal ikke polish- eller voksbehandles.

Flekkfjerning 
Fjern alle flekker når de er nye. Bruk hvit/rød nylonpad 
i kombinasjon med vaskemidler tilpasset det aktuelle 
rengjøringssystemet. Avslutt med rent vann.

Generelle råd 
•Vinylgulv kan skades av løsemidler.
•Ved søl av olje, tørl opp med en gang da vinylgulvet kan
   misfarges.
•Svarte gummihjul samt gummiknapper på stol/bordben
    kan misfarges.
•Møbelbenbeskyttelse skal alltid være på stol/bordben.
•Ved løslegging av vinylbelegg anbefaler vi å benytte
   underlagsplater av akryl som underlag.
•Husk på at lyse farger øker vaskeintervallene.
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BYGGRENGJØRING AV VINYLGULV 
 
Byggrengjøring skal utføres når håndverkerne er ferdig med de respektive arbeider i bygget. 
Arbeidene anbefales utført av profesjonelt rengjøringspersonale, for å oppnå et optimalt 
resultat. Stans smusset ved inngangen. Solide avtørkingssoner forenkler og reduserer 
vedlikeholdet. Beskytt gulvet i byggeperioden. Det forenkler byggrengjøringen, og risikoen 
for skader på gulvmaterialet reduseres. 
 
Tarkett vil generelt anbefale følgende arbeidsomfang: 
 
1. Dekkpapir/-plast fjernes. 
 
2. Støvsug med industristøvsuger. 
 
3. Rengjøringsvann tilsettes nøytralt rengjøringsmiddel, pH 7,0 - 8,5. Oljeholdig smuss 

fjernes med tilsetting av fettløsende rengjøringsmiddel i vannet. 
 Sterkt tilsmussede gulv kan rengjøres med grovrengjøringsmiddel tilsatt vannet. 

Benyttes skuremaskin for å løsne smuss, brukes rød eller hvit pad. 
 
4. Rengjøringsvann legges ut med lavtrykkssprøyte på små arealer, 10 - 15 m². Rengjør 

med mopper som skiftes ofte! 
 
5. Etter gjennomført rengjøring skylles gulvene med rent vann 1 - 2 ganger. 
   
 NB! Det er viktig å skylle for å få bort fint smuss, slik som sementstøv og 

gipsplatestøv. Denne type smuss i kombinasjon med rester av ren-
gjøringsmiddel, vil kunne gi en overflate som blir vanskelig å 
behandle, dersom en velger bruk av spraypolering eller polish. 

 
Gulvene er nå klare til førstegangsbehandling. Behandling av gulvene bør uføres av byggets 
faste rengjøringspersonale eller innleid rengjøringsbyrå. Se rengjøringsanvisning for det 
enkelte produkt. 
Vinylgulv med PUR gir valgmuligheter m.h.t. startbehandling og fremtidig vedlikehold. 
Vurder byggets bruk og velg metode, eller kombinasjoner av disse: 
 
1. Tørrpolering med highspeed påsatt rød- eller naturpad. 
2. Spraypolering med highspeed påsatt rød- eller naturpad. Spraypolish påføres med 

lavtrykksprøyte. 
3. Spraypolish kan også legges ut med polishutlegger, eventuelt blandes spraypolish 

med 50/50 vann. La tørke før tørrpolering. 
4. Velger man å påføre polish i 1-2 strøk må det påregnes senere oppskuringer og 

fornying av polishhinnen.   
 

Vinyl uten PUR skal polishbehandles.  
 
Bruk metode 4 som startbehandling. 

 
NB!     Rengjøringsmiddel skal doseres etter middelleverandørens anvisning. 
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