
Skötsel & 
underhåll Textila golv

Februari 2013



Textila golv
Välj rätt kvalité på textilgolvet beroende på verksamhet 
och trafikintensitet. Smuts och slitage syns lättare på ljusa 
enfärgade golv. Tänk på att använda golv av hög kvalité 
och mörkare färger vid entrén och i områden med hårt 
slitage. Dimensionera städåtgärder och frekvens utifrån 
den aktuella brukssituationen.

Byggstädning
Dammsug golvet. Använd en dammsugare med borst-
valsmunstycke för skuren och lång lugg. En roterande 
borstvals lösgör lätt smutsen från luggen och lyfter 
samtidigt upp den. Använd en ordinär dammsugare och 
ett slätt munstycke (inga borstar) för öglade mattor och 
nålfiltsmattor. 

Ta bort fläckar. 

Smutsförebyggande åtgärder
Stoppa smutsen vid ytterdörren med lämpliga avtorknings-
mattor, 85 % kommer in den vägen. Ju mer smuts du stop-
par vid dörren, desto mindre städning inuti lokalen. 

Daglig städning
Daglig rengöring: Regelbunden dammsugning håller mat-
tan fräsch och minskar behovet av periodiskt underhåll. 
Dammsugning rekommenderas dagligen i utrymmen med 
hårt slitage. Använd en dammsugare med borstvalsmun-
stycke för skuren och lång lugg. En roterande borstvals 
lösgör lätt smutsen från luggen och lyfter samtidigt upp 
den. Använd en ordinär dammsugare och ett slätt mun-
stycke (inga borstar) för öglade mattor och nålfiltsmattor.

Fläckborttagning: Fläckar tas bort omedelbart när de 
uppträder.

Periodiskt underhåll
Periodiskt underhåll är beroende av trafikintensitet, 
golvets placering i fastigheten, entrézoners utformning, 
årstid m.m.

Före periodiskt underhåll dammsugs golvet och fläckar 
avlägsnas.

Textila golv kan tvättas med s.k. extraktionsmetod. Ett 
utspätt mattrengöringsmedel sprayas på golvet. Det får 
verka i några minuter och sköljs sedan omsogsfullt bort 
med rent vatten med hjälp av en extraktionsmaskin. Om 
det blir rengöringsmedel kvar i mattan blir den snabbt 
smutsig igen. Tvättningen upprepas tills mattan är ren.

Fläckborttagning
Vid regelbunden skötsel av texstilgolv är det viktigt att 
fläckar tas bort omedelbart när de uppträder. Vid en 
våt fläck, lägg en absorberande ljus trasa på den. Vid en 
torkad fläck använd en ren ljus trasa med neutralt rengö-
ringsmedel och/eller särkilda fläckborttagningsmedel. 
Badda (gnugga inte) och skölj med rent vatten. Gör alltid 
ett test med fläckborttagningsmedlet på ett mindre synligt 
ställe för att försäkra dig om att textilgolvet inte blir 
skadat. 

För ytterligare information se Tarketts Skötsel- och Under-
hållsguide för textila golv på www.tarkett.se
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