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Laminatgolv
Med Tarketts produkter kan du hålla golven rena, snygga 
och fräscha. Även på ställen där slitaget är hårt. Kom ihåg 
att det är smuts i kombination med slitage som avgör hur 
ditt golv mår och ser ut. Tänk på att vid golvvärme får yt-
temperaturen aldrig överstiga 27°C.

Daglig städning
Generellt sett behöver ett relativt rent laminatgolv bara 
dammsugas, torrmoppas eller sopas. Vid grundligare ren-
göring fukttorkas golvet med en väl urvriden trasa. Tillsätt 
i vattnet ev. några droppar av vårt rengöringsmedel 
Tarkett Bioclean eller motsvarande.

Kom ihåg att alltid ta bort fläckar så snart du upptäcker 
dem. Ju färskare fläck, desto lättare att få bort. Torka rent 
med vatten efteråt.

Smutsförebyggande åtgärder
Stoppa smutsen vid ytterdörren med lämpliga avtorknings-
mattor. Ju mer smuts du stoppar vid dörren, desto mindre 
städning inuti lokalen. Kom ihåg att grus nöter och skadar 
golvet. Möbeltassar och skyddsmatta under rullande hjul 
minskar risken för repor. Vätska ska genast torkas upp.

Fläckborttagning
Tarkett laminatgolv har hög fläckhärdighet. För bästa 
resultat bör dock fläckar avlägsnas när de är färska. När 
fläcken är borta skall golvet fukttorkas med rent vatten. 
Använd en ren, väl urvriden trasa.

Fläck av Tas bort med

Frukt, bär, saft, öl, vin, mjölk, 
grädde, kaffe, te

Syntetiskt rengöringsmedel utan 
ammoniak t.ex. Tarkett Bioclean i 
ljummet vatten.

Choklad, fett, skokräm, gummi-
klacksmärken, olja, tjära, asfalt

Tvättnafta, lacknafta

Färgband, färgkritor, bläck, 
tusch, läppstift

T-sprit

Urin, uppkastningar Syntetiskt rengöringsmedel utan 
ammoniak, t ex Bioclean

Blod Kallt vatten

Sätt gärna upp detta skötselråd på 
insidan av Er städskåpsdörr
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