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Granit Safe.T är ett stegsäkert plastgolv med korn av  
aluminiumoxid som ger halkhämmande egenskaper och en  
slitstark yta. Ytan är förstärkt med Safe.T Clean, som under lättar 
avlägsnandet av smuts, klackmärken och fläckar.

Granit och Optima Multisafe är ett stegsäkert plastgolv med  
profilerad yta som ger halkhämmande egenskaper i våta  
utrymmen. Produkten är endast avsedd för användning i  
barfotautrymmen.

Byggstädning
En byggstädning görs alltid innan ett nytt golv tas i bruk.
Under byggtiden skall golven alltid skyddas med hård papp eller 
liknande 
OBS tejpa aldrig direkt på golvet

1. Dammsug golvet och säkerhetsställ att inget grus eller 
liknande produkter finns kvar som kan skada ytan vid 
maskinrengöring.

2. Blötlägg golvet med ett surt rengöringsmedel (pH 5-5,9) som 
blandas enligt tillverkarens rekommendation tillse att 
tvättvattnet inte rinner in under lister eller liknande med en 
gummiskrapa (alt en maskeringstejp eller liknande) låt 
medlet verka i ca 10 minuter.

3. Maskinskura golvet med en singelskurmaskin (150-200 rpm) 
använd medium hård borstrondell. 

4. Våtsug hela ytan.
5. Skölj golvet med rent vatten 1-3 ggr detta för att 

säkerhetsställa att du fått upp all smuts och att det inte finns 
tvättmedels rester kvar. Sug upp vattnet med våtsug och låt 
golvet bli helt torrt.

Daglig städning
Vid daglig rengöring, fukt eller våt torka golvet, smutsiga områden 
behövs borstas med skurborste.
Städkemikalier:
Neutralt rengöringsmedel pH 7. I våtutrymmen erfordras någon 
gång ett surt medel med pH 5-5,9 för att lösa bl.a. kalk/tvålbelägg-
ningar. 
Viktigt! Följ doseringsanvisningen.

Periodiskt underhåll
1. Dammsug golvet och säkerhetsställ att inget grus eller 

liknande produkter finns kvar som kan skada ytan vid 
maskinrengöring.

2. Blötlägg golvet med ett basiskt rengöringsmedel med pH 
10-11 som blandas enligt tillverkarens rekommendation 
som blandas enligt tillverkarens rekommendation tillse att 
tvättvattnet inte rinner in under lister eller liknande med en 
gummiskrapa (alt en maskeringstejp eller liknande) låt 
medlet verka i ca 10 minuter.

3. Maskinskura golvet med en singelskurmaskin (150-200 
rpm) använd medium hård borstrondell.

4. Våtsug hela ytan.
5. Skölj golvet med rent vatten 1-3 ggr detta för att 

säkerhetsställa att du fått upp all smuts och att det inte 
finns tvättmedels rester kvar. Sug upp vattnet med våtsug
och låt golvet bli helt torrt.

Anpassa frekvensen efter slitage och nedsmutsning.
Golven ska inte polish eller vax behandlas.

Fläckborttagning
Åtgärda när fläckarna är färska. Använd vit/röd nylonduk eller 
borste i kombination med allrent, T-röd eller tvättnafta. Efter skölj 
med rent vatten.

Allmänna råd
• Plastgolv skadas av lösningsmedel. Vid spill av olja, torka 

upp omedelbart då ytan kan bli missfärgad.
• Svarta gummihjul och gummitassar kan missfärga golven.
• Golvskydd skall finnas på alla stolsben.
• Tänk på att ljusa färger ökar städ insatsen.

Maskinell rengöring:
På större fria ytor rekommenderas kombiskurmaskin med medium 
hård borste för bästa resultat. 
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Smutsförebyggande åtgärder
Gatusmuts repar och skadar golvet och kommer till största
delen in via entrén. Skydda därför golvet genom att använda  ett 
rätt dimensionerat avtorkningssystem.

• 80% av smutsen kommer utifrån
• Ett effektivt avtorkningssystem kan reducera indragen  smuts 

med upp till 90%
• ”Trestegsprincipen”
• Längd 7-8 m vid hårt trafikerad entré
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