Skötsel &
underhåll

Linoleum xf2
Veneto, Etrusco, Acoustic, Style Elle, Style Emme, SD, Sicuro R10
Mars 2017 (ersätter augusti 2013)

Linoleum är ett av de mest beprövade golvmaterial som finns.
Vår linoleum xf2 är dessutom miljömärkt med Svanen. Sätten
att sköta linoleum har varierat beroende på tidsepok och
var i världen man befinner sig. Linoleum finns i flera olika
utföranden och tjocklekar och används i olika miljöer, såväl
bostäder som kontor som skolor, butiker och industrier. Linoleum består huvudsakligen av linoleumcement (linolja och
naturharts) som binder ihop trämjöl, korkmjöl och stenmjöl
på en bärare av juteväv.
Linoleum xf2 är ytbehandlad vid fabrik med ett slistarkt
och lättskött ytskikt med lång hållbarhet. Detta innebär att
underhåll med polish- eller vaxsystem behöver inledas först
när ytskiktet visar tendens till genomnötning. Därefter kan
golvet underhållas med polish eller vax på samma sätt som ett
traditionellt linoleumgolv.
Golvet skall inte installationsbehandlas med vax eller polish.

Byggstädning

Dammsugning/moppning: Dammsug/moppa noga för att
avlägsna allt löst damm, grus etc.
Skurning: Skura med neutralt rengöringsmedel (pH 7-9, ca
1 dl till 10 liter vatten), använd röd rondell på skurmaskin
alternativt diamantrondell typ ”grön twister”. Vid förekomst av alkaliskt betong- och gipsdamm, använd istället
ett surt rengöringsmedel (pH 3-5).
Arbeta med ca 20 m2 golvyta i taget, blötlägg – skura –
vattensug. Byt moppar ofta. Ytor som ej kan rengöras med
maskin rengörs lämpligen med skurblock. Skölj noga med
rent vatten minst två gånger.
Torrpolering: Torrpolera med lila 3M diamantrondell eller
gul twister. Diamantrondell har fördelen att den sänker
städfriktionen.

Installationsbehandling
Skall ej göras.

Daglig städning

Dammsugning alt. torr- eller fuktmoppning.
Maskinella metoder rekommenderas, eftersom de ger
ett bättre resultat än de manuella metoderna. På större
fria ytor kan man använda kombinationsmaskin med röd
rondell alternativt ”grön twister”. Användning av maskiner
minskar också behovet av periodiskt underhåll. Använd
rengöringsmedel med pH 7-9.

Periodiskt underhåll

Skura golvet maskinellt med röd rondell. Vid behov kan man
stegvis använda en grövre rondell, från röd till grön alter-

nativt ”grön twister”. Välj rengöringsmedel enligt smutsen,
men pH-värdet skall ligga inom intervallet 5-9. Arbeta med ca
20 m2 golvyta i taget. Skölj med rent vatten.
Linoleum xf2 är ytbehandlad vid fabrik med ett slitstarkt och
lättskött ytskikt med lång hållbarhet. I utrymmen där ytskiktet efter en tids användning blivit genomnött och på i
övrigt hårt slitna ytor, skall hela golvytan behandlas med
polish (grund + top) eller vax. Låt golvet torka minst 24 timmar före behandlingen. Följ alltid kemtillverkarens instruktion för mängd och torktid.

Fläckborttagning

Fläckar skall tas bort så fort som möjligt med hjälp av fuktad
trasa och lämpligt rengöringsmedel (se nedan). Skölj alltid
noga efteråt med rent vatten och torka torrt. Om golvet
underhålls med vax eller polish måste ny påläggning av ytbehandling ske om ytbehandlingen skadats vid fläckborttagning. OBS! Använd ej starka rengöringsmedel/lösningsmedel eller hett vatten. Detta kan skada linoleumgolvet.
Fläck av

Tas bort med

Skoklackmärken, asfalt, olja,
skokräm, sot, färgkritor, tusch

Tvättnafta, lacknafta, gnugga
med skurnylon, T-röd

Bär, kaffe, frukt, läsk, saft, te,
vin, öl, choklad, fett, glass,
grädde, juice, ägg

12-procentig ättikssprit

Urin, avföring, galla, rost,
cigarrettmärken

Slipa med nylonduk, stålull eller
tvålull

Tuggummi, stearin

Låt fläcken torka ordentligt,
skrapa därefter bort försiktigt.

Viktigt att känna till

Hala golv: Byggdamm kan ge hala golv om det inte tas bort
effektivt. Observera att Linoleum xf2 kräver något
mindre mängd kem än traditionell linoleum.
Överdosera ej!
Linoleum xf2 har ett mycket slitstarkt ytskikt. I lokaler
avsedda för intensiva lekar på golvet, som t.ex. i lekrum
på förskolor, rekommenderar vi att golvet torrpoleras

(ca. 1200 varv/min) med gulmärkt twister-rondell, eller
lila 3M diamantrondell, i samband med installationen
för att minska nötning på byxknän etc. Torrpolera hela
golvytan 2-4 gånger, beroende på önskat resultat.

Linoleum xf² SD ska aldrig behandlas med vax eller polish
då det kan påverka golvets egenskaper.
Linoleum Sicuro xf² R10 ska aldrig behandlas med vax eller
polish eller torrpoleras då det kan påverka golvets egenskaper.
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Linoleum xf2 (Extreme Finish)

