
RENGJØRING LVT 
 

CREATION 70 / CREATION 70 CLIC / CREATION 55 / CREATION 55 CLIC / CREATION 55 LOOSELAY / CREATION 
30 / CREATION 30 CLIC / VIRTUO 30 / VIRTUO 55 / VIRTUO 30 LOCK /VIRTUO 55 CLIC / RIGID 55 LOCK 
ACOUSTIC  / SAGA2 

 
 
 

Fukt mopping 
Mikrofiber eller tilsvarende, 
Statiske og klebrige mopper som ikke avsetter  
Mekanisk rengjøringsmaskin  
Gulvvaskemaskin, Skuremaskin   
 
Mekanisk rengjøring med   
3M (eller tilsvarende) farge på padd 

 
 
 
Manuelt rengjøringsutstyr  
Mikrofiber eller tilsvarende 
 
Rengjøring med damp  
Følg maskinprodusentens anvisninger  

 
På løslegging som (Clic, Lock),  ( X’Press) og løsleggning (Saga2) produkter, ikke la  
rengjøringsmiidel og vann bli liggende på gulvet. 

 
Maskiner, padd og utstyr Rengjøringsprodukter Rengjøringsmetoder  

Bruk først   

Mekanisk rengjøring 
 • Fukt mopping 

Alkaliskt rengjøringsmiddel • Mekanisk 300-450 omdreininger  
eller  (med vannsuger) 

   

Daglig rengjøring   

Manuelt renhold 
 • Fuktmopping 

Nøytralt rengjøringsmiddel • Tørrmopping 
  • Ettertørk 

alt   

 
Nøytralt rengjøringsmiddel 

• Fukt mopping 
 • Mekanisk 300-450 omdreininger 

eller  (med vannsuger) 
Mekanisk rengjøring   

   
Eller  eller 

  • Damp rengjøring 

Grovrengjøring    

Mekanisk rengjøring Alkaliskt rengjøringsmiddel 
• Fukt mopping 

• Mekanisk 300-450 omdreininger 
eller  (med vannsuger) 

     
Denne rengjørings instruksjonen må tilpasses trafikken, bruken og hvor i bygget gulvet ligger. 

 
 

For godt resultat vil moppesystemer alltid fungere best i sammen med med bruk av maskinelt 
utstyr. For maskinelt bruk vil børster og valser også kunne fungere godt. Påse at bruk av 
rengjøringsmidler alltid er i samsvar med produsente av midler og utstyr. 

 
Ta kontakt med din leverandør av rengjøringsmidler: 

 
Ikke bruk Grønnsåpe   

   
   
   
   
Nøytrale / Alkaliske    



Flekkfjerning 
 
 
 
 
 
 
 

FORHÅNDSREGLER  
 
 

• Bruk aldri skurepadds, eller metoder som kan skade overflaten på gulvet 
(skureprodukter, rengjøringsmidler, løsemidler ol.). 

• Ikke bruk gummi på stol eller møbelben (for stolben og andre møbler); 
bruk heller PVC eller Polyetylen beskyttelse. 

 

RIPER OG MISFARGING  
 

Generelt  
•  Stopp smussen allerede i og foran inngangspartien med gode og riktig utformede renholds 

soner. Gode renholds soner vil redusere de daglige reholdskostnadene og samtidig bidra til et 
renere innemiljø og et gulv som holder seg fint lengre. 

 
Riper  
  Ikke dra tunge møbler og tilsvarende over gulvets overflate som kan sette riper uten å          
beskytte gulvet. Ikke bruk Scotch Brite eller stålull som kan sette riper. Støvsuger kan med 
fordel benyttes på steder med mye sand og grus for å fjerne dette før rengjøring. 

 
Misfarging  
• Misfarging kan oppstå fra plastposer, beisede møbelben, gummihjul, asfalt, tusj, kulepen, 

hårfargingsmiddler, ol. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

TIPS OG RÅD FOR FLEKKFJERNING 
 
Rust  
Påfør oksalsyre eller tilsvarende. Skyll og rens nøye. 

 
Sjokelade, fett, frukt, is, fløte, te, kaffe, vin, egg, øl, avføring etc.  
Nøytralt rengjøringsmidel med lunkent vann 

 
Gummi eller skomerker  
Påfør et alkalisk renholds middel og la det virke i ca. 5 minutter. Skur på flekken etterpå. 

 
                       Tyggegummi  

Bruk en frysespary og fjern deretter  med en plastikksparkel som ikke setter riper.  


