
Städ och underhåll
RENGÖRING OCH SKÖTSELRÅD AV
TEMAFLOOR-YTOR

RENGÖR TEMAFLOOR-YTOR MED KONVENTIONELLA, NEUTRALA ELLER 
ALKALISKA RENGÖRINGSMEDEL 
Temafloor beläggningar är framtagna för hårt slitage och tung belastning i tuffa miljöer. För att golven ska 
prestera väl under sin livstid måste de underhållas för att behålla sin funktion och utseende. Kemikalier och 
tuff smuts ska helst omhändertas omgående vid spill. Temafloor-system tål i största allmänhet konventionellt 
förekommande kemikalier. Vid längre exponering av kemikalier och syror så finns ofta risk för bestående 
missfärgningar eller skador.

Om golvet skadas av slag, kraftig friktion av vassa föremål eller stötar, djupa repor eller flisning som blottar 
underlaget är det viktigt att golvet åtgärdas och w så snabbt som möjligt för att minska skadans spridning och 
omfattning. Detta är speciellt viktigt vid tung trafik och i våta miljöer som livsmedelsindustrin.

Temafloorbeläggningar för betonggolv, såsom beläggningar baserade på epoxi- eller polyuretan, når i 
allmänhet sin slutliga styrka inom 7 dagar under gynnsamma härdningsförhållanden. Akrylbeläggningar når 
sin slutliga styrka på bara 24 timmar.

Vid lägre temperaturer är härdningen långsammare och produkten kan vara känslig för vatten under de första 
dagarna efter applicering. Därför får belagda ytor INTE tvättas förrän beläggningen har härdat ut och nått sin 
slutliga hållfasthet. Golv belagda med Temafloor produkter kan rengöras med konventionella, neutrala eller 
alkaliska rengöringsmedel. Optimal vattentemperatur är 20-60°C. 

 
TILLBEHÖR

 Rengöring för hand: våt eller 
torr mopp/trasa

 Mekanisk rengöring: skur-
maskin med medelgrov 
borste eller röd golvvårds-
rondell



Underhåll
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UNDERHÅLL: 
BORTTAGNING AV VAX Innan 
det nya vaxet appliceras måste det 
gamla vaxet tas bort från golvet. 
Gammalt vax kan bäst tas bort med 
en golvunderhållsmaskin utrustad 
med en blå rengöringsrondell och 
en våtdammsugare. 

Vi rekommenderar användning av 
speciella vaxborttagningsmedel för 
att underlätta. Torka till slut golvet 
med en fuktig mopp eller skölj 
försiktigt av golvet för att ta bort 
eventuella återstående rester.

VAXNING Vaxning utförs med en 
mopp som är lämplig för vaxning 
eller annan utrustning. Vaxet sprids 
jämnt på ett rent och torrt golv. Om 
två lager vax appliceras, låt det 
första lagret torka ordentligt, i minst 
30 minuter, innan du applicerar 
det andra lagret. Produkter som 
innehåller polymerer kan användas 
för vaxning. Följ hänvisningar från 
producent.

DAGLIG RENGÖRING: 
SLÄTA YTOR En mopp, 
högtryckstvätt eller en skurmaskin 
med en röd golvvårdsrondell 
eller borste kan användas för 
daglig rengöring av släta ytor. 
Temafloor-ytor är väldigt tåliga 
men mattas av att brukas. Milda 
alkaliska produkter är lämpliga som 
rengöringsmedel.

HALKSKYDDADE YTOR 
Högtryckstvätta eller använd 
skurmaskin med en medelgrov 
borste för daglig rengöring av 
grova ytor. Notera att golv med en 
halkskyddad yta kontinuerligt bör 
rengöras för att halkskyddet ska 
behålla optimal funktion. Milda 
alkaliska rengöringsprodukter, 
är lämpliga. Processen kan 
behöva upprepas får att nå 
önskat resultat. Alternativt kan 
en mer koncentrerad tvättlösning 
användas. 

PERIODISK RENGÖRING: 
SLÄTA YTOR Grundlig rengöring 
av släta ytor kan göras med en 
mopp, högtryckstvätt eller en 
skurmaskin med en röd eller blå 
golvvårdsrondell. Starka alkaliska 
rengöringsmedel bör användas. 

Börjar golvet tappa glansen 
och mattas ner så kan golven 
behandlas med polish för att ge 
ytor nytt liv igen.

HALKSKYDDADE YTOR Grova 
ytor bör rengöras med hjälp av 
högtryckstvätt eller skurmaskin 
med en medelgrov borste. Starka 
alkaliska rengöringsmedel bör 
användas. Applicera medel efter 
föreskrifter från producent. Låt 
inte smutsvatten torka in på golvet. 
Processen kan behövas upprepas 
för att nå önskat resultat. 

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV ERT TEMAFLOOR-GOLV
Dammsug eller sopa alltid upp löst skräp, sand och grus innan golvtvätt, polering, vaxning och skurning. Kraftigt 
smutsiga golv kan behövas rengöras flera gånger. Vid behov kan en mer koncentrerad tvättlösning behöva 
användas för att nå önskat resultat. Låt inte smutsigt skurvatten torka in på golvytan, skölj gärna av ytan och håll den 
fuktig tills all smuts är bortspolad eller upptorkad.

Prova rengöringsmedlet på en mindre synlig yta om ni är osäker på effekten. Beläggningen kan bli matt eller 
missfärgad om den utsätts för tuffa kemikalier eller sura ämnen med lågt pH värde.

SPILL OCH FLÄCKAR
Tjocka vätskor, olja, organiskt eller oorganiskt fett kan torkas upp eller tas upp med absorberande sand/spån. Tänk 
på att en fet och hal film kan bli kvar på golvet och medföra risk för halka. Fett och spill bör omgående tvättas bort 
med alkaliska rengöringsmedel. Svagt sura eller milda lösningsmedel som t.ex. t-röd eller lacknafta kan användas 
vid envisa fläckar. Även bensin och Xylen kan användas, men med varsamhet då ytan kan mattas av syror och 
lösningsmedel.


