
RENGJØRING NEOCARE-BEHANDLET LINOLEUM 
GULV 
MARMORETTE & LCH / ARABESQUE / COLORETTE / UNI WALTON / LINO ART / LINOECO 

Fuktmopping 
Microfiber, antistisk og/eller imregnerte 
mopper  

Manuelt rengjøringsutstyr 
Microfiber eller tilsvarende 

Skuremaskin 

Gulvvaskemaskin 

Skure/regjøringspad 
3M (eller tilsvarende) farge 

(1) I områder der desinfeksjon er avgjørende (f.eks. operasjonsrom, etc.), alternativt kan 
det benyttes nøytralt middel med gode smussløsende egenskaper.

Denne renholdsanvisning må tillpasses avhengig av trafikk, smussbelastning og lokasjon. 

Når manuelt renhold utføres, og for å oppnå best resultat i forholdt til hygiene og utseende, 
anbefaler Gerflor at det benyttes et nøytralt eller alternativt alkalisk (ikke for høy ph) middel 
som benyttes over hele gulvet (husk alltid og ettertørke slik at oppløst smuss ikke blir 
liggende igjen på gulvet). 

Benytt først 

Manuel eller 
mekanisk rengjøring or 

Nøytralt eller 
Alkalisk middel 

• Fuktmopping
• Mekanisk rengjøring 160-200 rpm

(Skuring og vannsuger) 

Daglig renhold 

Manuelt 
Nøytralt middel/ 

Desinfeksjonsmiddel(1) 

• Fuktmopping
• Manuelt renhold

• Flekkfjerning

OR 

Mekanisk renhold Nøytralt middel 
• Fuktmopping

• Mekanisk rengjøring 160-200 rpm
(Skuring og vannsuger) 

Grovrengjøring 

Mekanisk Alkalisk middel 
or 

• Fuktmopping
• Mekansk rengjøring 160-200 rpm

(Skuring og vannsuging) 

Anbefalt utstyr Rengjøringsprodukter Rengjøringsmetode  



FLEKKFJERNING 

FORBEHOLD FØR BRUK 

• Bruk aldri pads eller prosedyrer som risikerer skader på overflatebehandlingen
(skureprodukter, løsemidler, osv.).

• Bruk aldri gummi (på  stolben og andre møbler); bruk PVC eller Polyethylen som beskyttelse .

FLEKKFJERNING UNDER BRUK 

Fjerning av malingsflekker 
• Bruk aldrig utstyr som har slipende effekt (som Scotch Brite, sandpapir, stålull, osv.).
• Prøv først et rengjøringsmiddel fra malingsprodusenten. Hvis renholdsmiddelet ikke

er kjent start først med milde middler. Det finnes ulike middler for dette bruket.
White Sprit kan benyttes varsomt.
Hvis flekkene er vanskelige å fjerne, ikke skad overflaten med løsemidler eller skuremiddel.

• Rengjør gulvet godt med et ph nøytralt middel etterpå.

På malingsdråper 
Frysespray kan funger godt for fjerning av malingsdråper på gulvet (frysespray kan kjøpes fra 
kjemikalieprodusenter og i apotek). 

På limflekker 
• Ferske akrylbaserte limflekker (< 1 mnd)

Påfør vann og et nøytralt rengjøringsmiddel og la dette virke en stund, bruk en skånsom pad
(lys farge) mekanisk og rens og skyll gulvet godt etterpå.

• Tørkede akrylbaserte limflekker (> 1 mnd).
Det finner produkter i markedet som limtvatt (Casco) og tilsvarende som kan benyttes på en 
skånsom måte og sammen med en lys pad.

TIPS   OG RÅD FOR FLEKKFJERNING 
Rust 
Påfør et antirustmiddel som oksalsyre eller tilsvarende. 

Flekknøkkel 
Flekktype Fjerning

Sjokolade, fett, frukt, is, fløte, 
juice, kaffe, , te, vin, egg, øl, 
avføring, oppkast etc. 

Nøytralt rengjøringsmiddel med lunkent 
vann 

Asfalt, gummi, leppestift, olje, 
skokrem, kritt, sot og tusj Whitspirit 

Blod kaldt vann

Stearin og tyggegummi Skrap forsiktig etter det har tørket 
ordentlig alt. frysespray 

Inngangsoner 
Husk gode renholdsoner utenfor og i alle inngangsoner. 
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