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iQ One är ett homogent polyuretanförstärkt plastgolv utan PVC för 
offentlig miljö. För att utnyttja golvens egenskaper maximalt, bör 
våta städmetoder minimeras och ersättas med torra eller fuktiga 
metoder samt högt maskinutnyttjande. Detta sparar lokalvårdarna, 
golvmaterialet och miljön samtidigt som det ger en bättre 
städkvalitet.

Daglig städning

Daglig rengöring: Dammsugning. Torr- eller fuktmoppning.

Städkemikalier: I de fall våtstädning måste utföras, använd  ett 
neutralt allrent pH 7-9. I våtutrymmen erfordras någon  gång ett 
surt medel med pH 5-5,9 för att lösa bl.a. kalk/tvålbeläggningar. 
Viktigt! Följ doseringsanvisningen.

Maskinell rengöring: På större, fria ytor rekommenderas  
kombiskurmaskin med borste eller 3M Scotch-Brite High  Shine 
Purple rondell för bästa resultat.

Skötselråd
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Periodiskt underhåll
Torrpolering är en effektiv metod för att återställa slitage-ytor,
gångstråk, samt för att avlägsna klack- och friktionsmärken.  
Utförs alltid direkt efter maskinell rengöring. Torrpolering minskar 
återsmutsning, ca 1000 varv och 3M Scotch-Brite High Shine
Purple rekommenderas. Vid lättare nedsmutsning och fläckar är 
sprayrengöring med high speed, 3M Scotch-Brite High Shine
Purple och vatten/allrent ett bra alternativ. Anpassa frekvensen 
efter slitage och nedsmutsning.

Svåra fall av slitage och nedsmutsning: följ anvisning 
byggstädning.

Golven ska inte polish eller vaxbehandlas.

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

Allmänna råd
• iQ One 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 städinsatsen.
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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 3M Scotch-Brite High  Shine Purple. Stå aldrig helt 
still utan ha maskinen i ständig rörelse. Skura ytan först i ena 
riktningen och sedan en gång i andra riktningen (korsvis).

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.

6. Avslutningsvis torrpoleras golvet korsvis med en high-speed 
maskin (ca 1000 rpm) med ren 3M Scotch-Brite High  Shine 
Purple

Avsluta byggstädningen med en torrpolering är en 
rekommendation för att underlätta efterföljande underhåll, detta 
gör att mattan är lättare att städa samt svårare för smuts att 
fastna.



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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