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Skötselanvisningen gäller för LVT designgolv i offentlig miljö. 
Den omfattar kollektionerna iD Revolution, iD Inspiration Click 
& Click plus,  iD Inspiration Loose Lay, iD Inspiration 55-70,  
iD Mixonomi, iD Supernature, iD Click Ultimate och iD Square.

LVT är ett modulärt plastgolv för offentlig miljö. För att utnyttja 
golvens egenskaper maximalt bör våta städmetoder minime-
ras och ersättas med torra eller fuktiga metoder samt högt 
maskinutnyttjande. Det sparar på miljön, golvmaterialet och 
lokalvårdarna, samtidigt som det ger en bättre städkvalitet.

Byggstädning
En byggstädning görs alltid innan ett nytt golv tas i bruk. 
Under byggtiden skall golven alltid skyddas med hård papp  
eller liknande.

Dammsug, sopa eller torrmoppa ytan för att avlägsna lös 
smuts och byggdamm. Därefter fuktmoppa ytorna. På stör-
re fria ytor är en kombiskurmaskin med borste av nylon det  
effektivaste alternativet. Använd ett neutralt allrent pH 7-9. Vid 
förekomst av mycket byggdamm, använd ett surt rengörings-
medel med pH 3-6. Skölj sedan med rent vatten. Vid behov 
torrpolera med en high-speedmaskin och 3M orange-vit ron-
dell i hastighet 500-1000 rpm.

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%
• ”Tre-stegsprincipen”
• Längd 7-8 m vid hårt trafikerad entré

LVT designgolv i offentlig miljö

Daglig städning
Vanligtvis är det tillräckligt att dammsuga eller torrmoppa 
ytorna om det endast är lös smuts som ska avlägsnas. Vid 
rengöring, använd en fuktig väl urvriden skurduk eller mopp. 
Vi rekommederar en Microfiber mopp. Blanda vatten med ett 
pH-neutralt rengöringsmedel (pH 7-8 i brukslösning) enligt 
respektive leverantörs anvisningar. Överdosera inte! Använd 
inte för mycket vatten/brukslösning i moppen, golvet skall 
vara torrt efter 15-20 sekunder. På större, fria ytor rekommen-
deras en kombiskurmaskin med borste av nylon, inte rondeller 
eller pads.

Periodiskt underhåll
I svåra fall av slitage och nedsmutsning måste maskinell skur-
ning göras. Använd antingen en kombiskurmaskin eller en 
lågvarvig singelskurmaskin med röd rondell. Blanda allrent 
eller. grovrent med vatten, bruksbandning pH 7-9. Sug sedan 
omedel bart upp smutsvattnet. Skölj med rent vatten. När gol-
vet är torrt kan torrpolering göras. Golven skall inte polish- eller 
vaxbehandlas.

Torrpolering
Torrpolering är en effektiv metod att återställa slitage-ytor, 
gångstråk och i vissa fall avlägsna klack- och friktionsmär-
ken. Utförs lämpligen direkt efter maskinell rengöring. Använd 
en high-speedmaskin och 3M orange-vit rondell i hastighet  
500-1000 rpm.

Fläckborttagning
Åtgärda när fläckarna är färska. Använd vit/röd nylonduk i 
kombination med grovrent, T-röd eller tvättnafta. Eftertorka 
med rent vatten.

Allmänna råd

• Plastgolv kan skadas av lösningsmedel, vägsalt, cellu 
losaförtunning, oljevax och skurpulver

• Vid spill av olja, torka upp omedelbart då ytan kan bli 
missfärgad.

• Svarta gummihjul och gummitassar, färgade möbelben, 
möbeltassar av plast eller gummi kan missfärga golven. 
Lyft tunga föremål och möbler, annars riskerar du att  
vinylgolvet repas eller skadas.

• Golvskydd skall finnas på alla stols- och möbelben. 
• Tänk på att ljusa färger ökar städinsatsen.
• Färgade tyger från vissa typer av mattor, plast och tex-

til, tryckta plastpåsar, avföring från djur och andra starka 
färgämnen kan orsaka fläckar som kan inte tas bort.

• Rengörings- och underhållsfrekvensen måste anpassas 
efter hur utrymmet används


