
 

 

Okt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TopClean overflate 
behandling 
TopClean overflate-
behandlingen er en PUR 
forsterkelse som gir lave 
renholds og vedlikehold 
kostnader på eiendommer. 
Startprisen på produktet er lavt 

Flekkfjerning 
Fjern flekker umiddelbart. 
Poler flekkene for hånd med en hvit/rød nylon pad og nøytralt vaskemiddel (løsemidler skal ikke brukes). 
Arbeide fra utsiden av merket mot midten. Skyll og tørk med rent vann. 

 
Hold arbeidsplassen ren 
Beskytt gulvet med tykt 
papir eller annet under 
byggeperioden. Etter 
installasjon bør gulvet 
rengjøres med støvsuger, 
feies eller bruk av fuktige 
mopper for å fjerne 
bygningstøv og løst 
smuss. En kombinert 
gulvvaskemaskin med 
børster renser 
store områder svært 
effektivt. bruk vaskemiddel 
med lav pH (3-5). 
 

Fuktig mopping 
Bruk en mopp fuktet 
med vann eller blandet med vaskemiddel. Det 
er viktig at vannet ikke lager en film på gulvet. 
Gulvet bør være tørt etter 15-20 sekunder. 
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Daglig og regelmessig renhold 
 

        Tørr mopping 
        Fjern støv og skitt med garn eller 
        mikrofiber mopper eventuelt engangsmopper,  

tørr eller impregnert. Du kan også bruke en  
passende kost med myk bust. 

 

Støvsuging 
For å fjerne støv og løst smuss.  
Anbefales for store områder 

   
Forebyggende behandling 
  Inngangspartimatter 
    Omtrent 80 % av overflaten smuss som må rengjøres er hentet inn utenfra. 

  Og 90 % av tilsmussingen kan unngås ved hjelp av en effektiv og riktig dimensjonert mattesystem. 
 
  Mindre skitt som kommer inn gjennom inngangen, desto lavere vedlikeholdsbehov 
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Om du har spørsmål, vennligst ta kontakt med din Tarkett selger for nærmere informasjon. 
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Vedlikeholdsinstruksjoner 
 
Moderne daglige rengjøringer av areal har som mål å redusere våt rengjøringsprosedyrer og erstatte  
disse med tørre renholds metoder. For eksempel bruk av mopper og bredt program 
av egnede maskiner. Dette gjør arbeidet mer effektivt, lettere for rengjøringspersonalet, bedre 
miljøpåvirkning, mindre rengjøringskjemikalier og vann benyttes. 

 
Generelle  råd 
- Rengjør gulvbelegget regelmessig, da dette er mer kostnadseffektivt og hygienisk enn sporadiske nullstilling av gulv. 

- Følg alltid doseringen av rengjøringsmiddel nøye. 

- Tørk opp fett og sølt olje umiddelbart, da det kan skade overflaten. 

- Myke vinyl gulv kan skades av løsemidler. 

- Svarte gummihjul og gummiføtter kan misfarge gulvbelegg. Alle stoler og bord ben skal ha gode beskyttelser ned mot gulvbelegget.  

- Filtknotter anbefales ikke i kommersielle bygg, hard plast foretrekkes. 

- Husk at lyse farger trenger hyppigere renhold.  

 


