
YTBEHANDLING

Ytor med högt slitage t ex framför diskbänk kan
punktförbättras med samma vax eller polish som
tidigare använts.

OBS! Följ alltid strikt respektive tillverkares råd för
t ex borttagning och påläggning av golvvårds-
produkter.

Fläck av: Tas bort med:

Choklad, fett, frukt, Neutralt rengöringsmedel
glass, grädde, juice, utspätt i ljummet vatten
kaffe, läsk, saft, te,
vin, ägg, öl

Asfalt, gummi, olja, Tvättnafta, lacknafta
skokräm, sot, färg-
kritor, läppstift, tusch

Stearin och Skrapa försiktigt efter att
tuggummi det torkat ordentligt

Blod Kallt vatten

Exkrementer, 12-procentig ättiksprit
kräkningar, rost, urin

Cigarettglöd Slipas bort med fin
skurnylon alt stål- eller
tvålull. Glansen på slipat
ställe kan återställas
genom att polera med
några droppar golvpolish.

SKÖTSELRÅD LINOLEUMGOLV
FÖR BOSTÄDER

Utgivna av Golvbranschen, GBR

ALLMÄNNA RÅD
Stoppa smutsen redan vid entrén! Ha därför alltid
en ordentlig avtorkningsmatta innanför ytterdörren
och om möjligt även utanför. Sandkorn och lik-
nande repar och skadar golven.

Tunga möbler samt spisar, kylskåp, diskmaskiner
och liknande måste flyttas med stor försiktighet
eftersom de annars kan ge bestående skador.
Möbler bör vara försedda med möbeltassar för att
undvika friktionsmärken, missfärgning från möbel-
ben etc.

Nytillverkad linoleum kan ibland uppvisa en lätt
gultoning på ytan. Denna toning försvinner vid en
kort tids exponering i dagsljus och materialet åter-
får då sin originalfärg.

Använd i första hand torra rengöringsmetoder
(dammsugning, sopning, moppning). Gör till dag-
lig rutin att avlägsna synlig smuts. Vid ev fukt-
torkning används vatten tillsatt med ett neutralt
rengöringsmedel (pH 6–8, typ handdiskmedel).
Använd inte hett vatten, starkt alkaliska rengörings-
medel eller starka lösningsmedel.

STÄDNING

FLÄCKBORTTAGNING

FLÄCKNYCKEL

Avlägsna fläckar innan de hunnit torka in och skölj
alltid med rent vatten efter fläckborttagning. Lino-
leum skadas av mycket och hett vatten, starka lös-
ningsmedel som t ex aceton, thinner och triklore-
tylen, starka alkaliska (pH över 9 i brukslösning)
rengöringsmedel, lack och fernissa, starka syror.
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Linoleum förses vid tillverkning med en PUR-yta 
och/eller ett akrylbaserat grundskydd av ytan. 
Behovet av underhåll är olika beroende på slitage 
och typ av yta. I bostadsmiljö har grundskyddet 
lång varaktighet, om daglig rengöring sker med 
så torra städmetoder som möjligt. Grundskyddet 
kan vid behov förbättras med golvvårdsvax eller 
om hög glans önskas med något av marknadens 
polishpreparat avsett för linoleum. 

Före ny behandling ska golvet rengöras väl och 
sköljas med rent vatten för bästa resultat. I 
normala fall i bostadsmiljö behöver linoleum ytan 
inte behandlas med vax eller polish så länge ytan 
är intakt.
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