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VEDLIKEHOLDSANVISNING  

STANDARD PLUS 

Standard Plus er et homogent vinylgulv for 

offentlig miljø og SKAL vedlikeholdes med 

voks eller polish. Standard Plus leveres fra 

fabrikk med et PU sjikt som gir et godt 

grunnlag for videre overflatebehandling etter 

installasjon sammenlignet med helt 

ubehandlede produkter.  

Dette sjiktet skal ikke sammenlignes med PUR 

forsterkede produkter, som f eks iQ serien. 

Standard Plus skal installasjonsbehandles med 

voks- eller polishsystem avhengig av krav og 

installasjon sted. Følg alltid leverandørens 

instruksjoner for beste resultat.  

Byggrengjøring 

En rengjøring av bygget gjøres alltid innen et 

nytt gulv tas i bruk. Under byggetiden skal 

gulvene alltid beskyttes med hard papp eller 

lignende. 

Lett skittent gulv: Støvsug, feie eller fuktmopp 

overflaten for å fjerne løs skitt og byggstøv. På 

større, åpne flater er en kombinasjonsmaskin 

med gul/rød pad det mest effektive 

alternativet. Bruk et nøytralt 

rengjøringsmiddel pH 7-9. 

Svært skittent gulv: Fjern løs skitt og byggstøv. 

Skur deretter gulvet med en skuremaskin og 

rød pad. 

Ved forekomst av mye byggstøv, bruk et 

rengjøringsmiddel med pH 5-7. Skyll med rent 

vann. 

Behandling: Gulvet anbefales installasjons 

behandlet med voks- eller polishsystem 

avhengig av krav og virksomhet. Følg alltid 

leverandørens instruksjoner for beste resultat. 

 

 

 

 

Smussforebyggende tiltak 

Skitt direkte fra gaten riper og skader gulvet 

og kommer hovedsaklig inn gjennom 

hovedinngangen. Stans skitten ved 

inngangsdøren ved å bruke et ordentlig 

tørkesystem i inngangspartiet. 

Daglig renhold 

Daglig rengjøring: Støvsuging. Tørr- eller 

fuktmopping. Rengjøringskjemikalier: I de 

tilfeller der fuktig rengjøring må utføres, bruk 

et nøytralt rengjøringsmiddel som er tilpasset 

det rengjøringssystem som er valgt. 

Viktigt! Følg leverandørens 

doseringsanvisning. 

Maskinell rengjøring: På større åpne arealer 

anbefales en kombinasjonsmaskin. Bruk 

børste eller pad tilpasset aktuelt 

rengjøringssystem. 

Periodisk vedlikehold 

Her kan man velge om man vil bruke et voks- 

eller polishsystem. Valget er avhengig av 

hvilke krav og forutsetninger man har. Det er 

veldig viktig å følge de instruksjoner 

respektive leverandører har utviklet for sine 

behandlingssystem. Intervall for det 

periodiske vedlikeholdet avhenger av 

trafikkintensitet, lokalets plassering i bygget, 

avtørkningssoner m.m. 

Flekkfjerning 

Fjernes når flekkene er ferske. Bruk hvit/rød 

nylonklut i kombinasjon med egnet 

vaskemiddel. Ettertørk med rent vann. 

Viktig å vite 

Byggstøv kan føre til glatte gulv hvis det ikke 

fjernes effektivt.  

Renhold- og vedlikeholdsfrekvens skal 

tilpasses bruk og belastning i forhold 

installasjonssted. Husk at lyse farger øker 

rengjøringsfrekvens. Voks/polishoverflater kan 

skades av visse typer rengjøringsmidler 

 



 

 

Misfarging 

Spesielt svart gummi, men også annet 

materiale med farge i kontakt med 

gulvbeleggets overflate kan forårsake 

misfarging som ikke kan fjernes. Eksempler 

kan være fargede hjul, stolknotter og føtter 

under inventar og utstyr som har kontakt med 

gulvbelegget. For å unngå misfarging 

anbefales bruk av hjul, knotter eller annet av 

lyst materiale. Der dette ikke er mulig, 

anbefales det å benytte underlagsmatter. 

Kjemiske produkter som for eksempel 

løsningsmidler, olje, hårfargingsmiddel og 

desinfiserende midler med farge kan gi 

permanente misfarginger dersom dette ikke 

fjernes umiddelbart. 

Stolbein, kontorstoler med hjul osv  

Stolben og annen innredning skal være utstyrt 

med filtknotter eller annet mykt materiale i lys 

farge for å unngå skader på gulvbelegget.  

Knotter og hjul skal regelmessig kontrolleres 

og skiftes ved behov. 

 




