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Linoleum xf² (Extreme Finish)
Linoleum er et velutprøvd gulvmaterialet. Måten man har 
vedlikeholdt og rengjort linoleum har variert avhengig av 
tidsepoke og geografisk plassering. Linoleum finnes i flere 
forskjellige utførelser og tykkelser, og benyttes i mange 
ulike miljøer, som f.eks. bolig, kontor, skoler, butikker. 
Linoleum består hovedsakelig av linoleumsement (linolje 
og naturharts) som binder sammen tremel, korkmel og 
steinmel på en bærer av jute vev.

Linoleum xf² er overflatebehandlet fra fabrikk med et 
slitesterkt og lettstelt overflatesjikt med lang 
holdbar-het. 

Byggrengjøring
Støvsuging/mopping: Støvsug/mopp nøye for å fjerne 
alt støv, grus etc.

Skuring: Skur med rengjøringsmiddel (pH 6-10, ca 1 dl 
til 10 liter vann), bruk rød pad på skuremaskinen, alter-
nativt lilla pad fra 3M / HTC Grønn Twister / IPC Foma 
Grønn Flexus.  Ved forekomst av alkalisk betong- og 
gipsstøv bruk et surt rengjøringsmiddel med pH 5-5,9. 

Arbeid med ca 20 m2 gulvoverflate om gangen, bløtlegg 
– skur – sug opp vannet. Bytt mopp ofte. Overflater som
ikke kan rengjøres med maskin rengjøres fortrinnsvis
med skurepad. Skyll grundig med rent vann minst to
ganger.

Første gang oppsetning av gulv
Krysskjør overflaten med highspeed-maskin med 
hastighet på under 1500 RPM. Highspeed-polering 
utføres med rød Pad/alternativt natur Pad.

Daglig rengjøring
Støvsuging,  alternativt tørr- eller fuktmopping.  
Maskinelle metoder anbefales ettersom de gir et bedre 
resultat enn manuelle metoder. På større frie overflater 
kan man bruke kombinasjonsmaskin med rød pad -  
alternativt lilla pad fra 3M / HTC Grønn Twister / IPC Foma 
Grønn Flexus. 
Bruken av maskiner reduserer også behovet for periodisk 
vedlikehold. Bruk rengjøringsmiddel med pH 5-10.

Periodisk vedlikehold
Highspeed polering med rød Pad/alternativt natur Pad på 
egnet highspeed-maskin med hastighet på under 1500 
RPM. Dette gjøres etter behov. 

Ved behov, og i områder med større slitasje kan det med 
fordel kjøres skuremaskin med hastighet på under 350 
RPM i kombinasjon med rød rengjørings Pad, alternativt 
3M lilla pad / HTC Grønn eller Gul Twister / IPC Foma 
Grønn Flexus. 

Velg rengjøringsmiddel i forhold til smuss, men pH-verdien 
må være innenfor intervallet 5-9. Når gulvet er rent og 
tørt, tørrpoler gulvet med 3M Purple Diamond Floor Pad 
Plus / HTC Gul Twister / IPC Foma Grønn Flexus.

Flekkfjerning
Flekker skal fjernes så fort som mulig med en egnet 
rengjøringsmiddel. 

OBS! Bruk ikke sterke rengjøringsmidler/løsemidler eller 
veldig varmt vann. Dette kan skade linoleumsgulvet.

Viktigt å vite
Byggestøv kan føre til glatte gulv hvis det ikke fjernes 
effektivt. Vær klar over at Linoleum xf² krever en noe 
mindre mengde kjemikalier enn tradisjonell linoleum. 
Ikke overdosèr!

Renholds- og vedlikeholdsfrekvens skal tilpasses bruk og 
belastning i forhold til lokalet hvor gulvet er installert.

Linoleum xf² har en meget slitesterk overflate. I lokaler 
beregnet for intensiv leking på gulvet, som f.eks. i lekerom 
i barnehager, anbefaler vi at gulvet tørrpoleres med lilla 
pad fra 3M i forbindelse med installasjonen for å redusere 
slitasjen på bukseknær etc. 

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. 
Misfarginger kan også oppstå ved bruk av potter av 
terrakotta / leire som står på gulvet. Kjemiske 
produkter som for eksempel hårfargingsmiddel og 
desinfiserende midler med farge kan gi permanente 
misfarginger dersom dette ikke fjernes umiddelbart.

Stolbein, kontorstoler med hjul osv.
Kontorstoler med hjul og annet interiør med hjul skal være 
utstyrt med myke hjul av typen W i lyst materiale i henhold 
til EN 12529.  

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. 
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