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Forskelligartede luksus vinylfliser (LVT) til kommerciel brug. Da overfla-
den på fliserne er belagt med uretan, er det ikke nødvendigt at give 
dem en forbehandling. Uretanbelægningen letter rengøringen og 
reducerer vedligeholdelses- omkostningerne.

Generel info
Anvend indgangsmåtter, et effektivt og rigtigt dimensioneret ind-
gangssystem reducerer tilsmudsningen med mere end 80%, hvilket 
reducerer vedligeholdelsesomkostninger og slid og have en positive 
indvirkning på gulvets levetid. Brug filtunderlag for at ungå ridser på 
guvlet.

Installering/byggerengøring
Ved installering kan der forekomme alkalisk støv fra cement og gips, 
og dette kan skade gulvets overflade, hvorfor det altid er nødven-
digt at foretage en rengøring, før gulvet tages i brug. Dette skal gen-
nemføres, også selvom gulvene har været tildækket i byggefasen.

1. Støvsug eller vask gulvet.

2. Tilsæt Amtico Maintainer eller et andet 
neutral rengøringsmiddel (PH 7-9) anbefalet 
af leverandøren.

Daglig rengøring
Rengøringsmetoder og- hyppighed skal man finde frem til efter 
behov. Hvis man bruger for våde metoder, riskerer man, at gulvet får 
plamager og kommer til at se kedelige ud og får nemt ved at opta-
ge smuds, da der vil være en film af smudsrester of rengøringsmidler 
kan beskadige gulvene. Fjern sandkorn og løse partikler fra gulvet, 
da de kan ridse. Pletter skal fjernes, mens de er friske (se separate 
pletfjerneliste).

Manuel rengøring: Tør eller våd-
vask. Tilsæt Amtico Maintainer 
eller et neutralt rengøringsmid-
del anbefalet af en anden le-
verandør (PH 7-9). Det er vigtigt 
at dosere ifølge leverandørens 
anvisninger.

Maskinrenøring: Skrubtørrer med en rød 3M pude eller 
en blød nylonbørste og Amtico Maintainer eller et 
neutralt rengøringsmiddel anbefalet af en anden leve-
randør (PH 7-9).

Pletfjerning: Pletter skal fjernes så hurtigt som muligt, 
mens de stadig er friske. Det er risiko for misfarvning af 
vinylgulve grundet afsmitning af gummi, olie, asphalt, 
blæk, tusch, rust osv., da de kan migrere ind i vinylen og 
afsætte vedvarende pletter.

Stærke opløsningsmidler såsom fortyndere, acetone osv. må ikke 
anvendes, da de vil beskadlige gulvet. NB! Brug af ståluld og ru 
skuresvampe eller andet slibemateriale vil ridse overfladen og gøre 
gulvet mat.

FJERNES MEDPLETTYPE

Kaffe, cholkade, juice, fedt 
ægt osv.

Blod

Ekskrementer, opkast og urin

Tusch, blæk, farvekridt, 
læbestift

Asfalt, olie, sod, skosværte, 
skrid mærker fra sko

Tyggegummi, stearin

Rust

Et neutralt rengøringsmiddel og 
lunkent vand

Koldt vand

Et neutralt rengøringsmiddel og 
lunkent vand

Sprit 50% (ex T-rød)

Hvid sprit, vaske-nafta

Kølespray eller koldt vand, skrab 
omhyggeligt med en kniv, skraber

Et neutralt rengøringsmiddel, oxalsy-
re og lunkent vand

Peridoisk rengøring
Alle gulve skal rengøres periodisk afhængig af brug og slid og 
tilsmudsning - det kan være alt fra en gang om året til en gang om 
måneden.

Efter rengøring anbefaler vi en tørpolering-spraypolering 
for at genoprette den let-at-rengøre overflade og for 
at fjerne mørke gangbaner, mikroridser og slidmærker. 
Brug en højhastughedsmaskine (ca. 1000 omdrejninger 
pr.minut) med en gul eller pink 3M højhastigheds pude 
eller en single-maskine (ca. 350-500 omdrejninger pr.mi-
nut) med en pink 3M pude. I tilfælde af værre ridser kan 
anvendes en spray-polymer.

Kraftigt tilsmudsede gulve skal dybde-
rengøres med en lavhastighedsmaskine 
med en rød 3M pude, tilsæt Amtico 
Maintainer eller et neutralt rengøringsmid-
del anbefalet af en anden leverandør (PH 
7-9). Sug det beskidte vand op, rens med 
van dog sug op igen og lad gulvet tørre 
fuldstændigt før polering. Vær opmærksom 
på, at der kan komme vand ind i samlinger-
ne, som kan få fliserne til at slippe underla-
get, hvis der bruges for meget vand.


