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GeneRelT
Nedenstående råd om pleje og vedligeholdelse giver generelle 
oplysninger om de forskellige anvisninger, der skal følges ved 
brug og vedligeholdelse af det nylagte gulv. For oplysninger om 
specifikke rengøringsmidler, metoder, teknikker og tekniske 
hjælpemidler henviser vi til de respektive leverandører af 
gulvpleje- og rengøringsprodukter, idet de fleste leverandører 
har særlige metodeanvisninger for deres specifikke produkter. 
Stop snavset ved indgangen! Mere end 85 % af tilsmudsningen 
kommer udefra. Derfor findes der effektive måttesystemer til 
indgangspartier. Partikler, grus og snavs, der slæbes med ind, 
øger behovet for vedligeholdelse og forringer gulvets levetid. 
Undgå at trække eller skubbe møbler og andet inventar direkte 
hen over gulvet. Anvend beskyttelsesafdækning for at undgå 
ridser og skader. 

BYGGeRenGØRInG
Skal der udføres byggearbejde efter, at gulvet er lagt, skal 
det afdækkes med en beskyttelsesbeklædning for at lette 
byggearbejdet og eliminere risikoen for skader. Afdækning 
af gulvet kan udføres med kraftigt pap eller lignende. I nogle 
tilfælde kan det være nødvendigt at anvende pladematerialer 
afhængigt af typen/mængden af slitage. Inden afdækningen 
foretages, skal det sikres, at gulvet er rent for støv, partikler, 
snavs og lignende, der kan forårsage slidskader på gulvet. 
Undgå at tape afdækningsmaterialet direkte fast på gulvet. 
Limen på tapen kan påvirke gulvet negativt, og nogle limtyper 
er meget svære at fjerne. Kontakt tapeleverandøren i tvivlstil-
fælde. Byggerengøring udføres som regel altid, inden et nyt 
gulv tages i brug. Det gælder især i lokaler, der har været un-
der ombygning. Fjern alt løstliggende støv, partikler og smuds 
ved hjælp af støvsugning, tørmopning eller lignende. Ved større 
forekomst af gips/byggestøv kan der med fordel anvendes 
et surt rengøringsmiddel ved første fugtmopning/rengøring. 
Derefter moppes/skures hele overfladen med et neutralt uni-
versalrengøringsmiddel med en pH-værdi på 7-9. Hvis gulvets 
overflade er meget snavset, kan et rengøringsmiddel med 
en højere pH-værdi være bedre egnet. Følg doseringsanvis-
ningerne fra leverandøren af rengøringsmidlet. Den snavsede 
sæbeopløsning suges op med en vandsuger. Rengøringen 
lettes ved anvendelse af en kombi-skuremaskine (fiberbørste 
eller rød rondel). Fjern eventuelle rester fra rengøringsmidlet 
ved at efterskylle/moppe med rent vand. Vådstøvsugning kan 
være nødvendigt. Nordic Flooring Handscraped leveres med en 
fabriksbehandlet overflade af PUR (polyurethan), som ikke kræ-
ver nogen speciel installationsbehandling. I lokaler med meget 
kraftig slitage kan det være nødvendigt at anvende gulvvoks 
eller gulvpolish som overfladebeskyttelse. Dette gælder især 
ved ensfarvede, lyse designs.

DaGlIG RenGØRInG
Brug tør- eller fugtmopning efter behov. Begge er effektive 
metoder, der er skånsomme over for rengøringspersonalet og 
gulvmaterialet og samtidigt reducerer brugen af kemiske pro-
dukter. Det kan være nødvendigt at anvende et rengøringsmid-
del ved fjernelse af pletter, alt afhængig af plettens størrelse 
og type. Maskinel rengøring med en kombi-skuremaskine kan 
med fordel anbefales. Vi anbefaler, at man anvender vedlige-
holdelsesproduktet Jontec Tensol Free eller tilsvarende efter 
behov. Efterpolering kan ske med high speed-maskine og hvid/
gul/rød rondel. 

peRIoDIsK VeDlIGeHolDelse
Behovet for periodisk vedligeholdelse afhænger af slitagen, 
tilsmudsningsgraden og frekvensen af den daglige rengøring. 
Vask gulvet helt rent med et passende rengøringsmiddel. 
Tørpoler gulvet med high speed-maskine og rød rondel, eller 
spraypoler gulvet med et passende produkt. På kraftigt slidte 
gulve kan det være nødvendigt at påføre gulvpolish eller gulv-
voks. Bemærk, at gulvet skal være helt rent og tørt, inden 
påføring af plejemidlet. Følg altid anvisningerne for det pågæl-
dende plejemiddel.
 
pleTfJeRnInG
Pletter fjernes, mens de endnu er friske. Ved behov kan man 
anvende hvid/rød nylonpad i kombination med et universal-
rengøringsmiddel, pletrens eller renseterpentin. Tør altid efter 
med en fugtig klud og rent vand for at fjerne alle rengørings-
midler.

TInG Man BØR HUsKe
Anvend rengøringsmidler af kendte fabrikater, og følg leveran-
dørens anvisninger for dosering og håndtering. Opløsningsmid-
ler og olie kan beskadige og misfarve gulvet. Tør omgående 
eventuelle spild op. Fedt og olie kan gøre gulvene glatte, 
hvilket også gælder bløde gulve. Sorte og mørke gummihjul, 
møbeldupper og visse plasttyper kan misfarve gulvene og give 
permanente mærker. Sæt altid gulvbeskyttelse/filtdupper un-
der alle stoleben. Kontorstole skal være forsynet med drejelige 
hjul, type W i henhold til EN 12529. Lyse og ensfarvede gulve 
kræver mere vedligeholdelse og pleje, da snavs er mere synlig 
på denne type gulve end på flerfarvede. 
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