
Benyttet udstyr Rengøringsmiddel Rengøringsmetode 

Manuel eller  
mekanisk rengøring 

ell. 

 v/tilsmudset

Neutral rengøringsmiddel 
med PH værdi < 9

• Fugt/vådrengøring
• Mekanisk vask ved 160-200 rpm

(med vandopsamling)

Manuel eller mekanisk 
rengøring

Neutral rengøringsmiddel 
med PH værdi < 9 /

disinfektionsmiddel (1)

• Fugt/vådrengøring
• Manuel vask med flad moppe

• Skylning

Mekanisk rengøring Neutral rengøringsmiddel 
med PH værdi < 9

• fugt/vådrengøring
• Mekanisk vask ved 160-200 rpm

(med vandopsamling)

Mekanisk rengøring 
ell.

Alkalisk rengøringsmiddel • Fugt/vådrengøring
• Mekanisk vask ved 160-200 rpm

(med vandopsamling)

Byggerengøring

Daglig rengøring 

Grundrengøring 

Rengøringsudstyr til våd-/fugtrengøring 
Fleksibel moppe, gerne udstyret med antistatiske 
engangs- og/eller preimpregnerede klude/
gazestrimler 

Rengøringsudstyr til manuel rengøring
Engangs mikrofiber klud eller gazestrimler 

 (1) I områder, hvor desinfektion er vigtig (f.eks. Operationsstuer, hospitalslokaler osv.), skift mellem at bruge neutralt
rengøringsmiddel og aminfrit desinfektionsmiddel.

Disse rengøringsvejledninger skal tilpasses afhængigt af trafikken og områdets placering.

Ved manuel vedligeholdelse og for at sikre dig de bedste resultater med hensyn til hygiejne og udseende, anbefaler 
Gerflor anbefaler, at du bruger neutrale og alkaliske rengøringsmidler med høj befugtningsevne. 

Ell.

Rengøringsvejledning linoleumsgulve med Neocare overflade 
MARMORETTE / ARABESQUE / COLORETTE / UNI WALTON / LINO ART / LINOECO

Gulvvaskemaskine med rengøringspads  

Mekanisk Gulvvaskemaskine 

Rondel til mekanisk rengøring 3M (eller 
lignende) farvede rondeller.  
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Pletfjerning 

Fjernelse af pletter under arbejde

Fjernelse af malingsmærker 

• Friske akrylklæbemærker (<1 måned)
Påfør en vandbaseret opløsning med tilsat rengøringsmiddel, lad det virke, rengør mekanisk og skyl gulvet.

• Tørrede akrylklæbemærker (> 1 måned)
Brug Essence C eller White Spirit. Tør og skyl gulvet grundigt efter påføring af opløsningsmidlet.

• Opløsningsmiddel klæbende mærker  
 Brug stærke opløsningsmidler (ex. Taraclean-spray), men forsæt ikke, hvis klæbemærkerne er vanskelige at
fjerne (som det kan ske med opløsningsmiddelresistente tværbundne klæbemidler).

Tips og råd til pletfjerning 

Forholdsregler for brug 
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• Brug aldrig slibeskiver eller andre procedurer, der risikerer at beskadige
overfladebehandlingen (slibende produkter, opløsningsmidler osv.).

• Brug aldrig gummihætter (til stolben eller andre møbler); Brug i stedet PVC- eller
polyethylenhætter.

• Brug ikke  slibende rengøringsudstyr (f.eks. Scotch Brite, skurepuder, ståluld osv.).

• Brug  opløsningsmidlet   til  malingen,  hvis   den  er  kendt.   Hvis opløsningsmidlet  ikke  er  kendt,  skal du  starte
med opløsningsmidler   som  f.eks  Essence C, White Spirit  osv., Inden  du prøver  stærkere opløsningsmidler, såsom
Taraclean-spray.  Hvis   pletten   viser  sig  at  være  svær  at  fjerne, skal  du  ikke fortsætte.

• Tør og skyl gulvet grundigt efter påføring af opløsningsmidlet.

På malingsdryp 

• En  frysespray  giver   fremragende  resultater,  når    maling   har   dannet  et  dryp  på   materialet (frysespray kan købes
hos producenter af rengøringsprodukter eller på apoteker).

På klæbemærker 

RUST 
Påfør et rustbeskyttelsesmiddel eller oxalsyre. Skyl grundigt. 

Madfedt / maling / kuglepen / tusch / tungt fedt (tjære) 
Påfør   et  opløsningsmiddel     såsom         Essence    C  eller  White  Spirit.   Gnid   med  ufortyndet               produkt             og     skyl           med rigeligt af vand. 

Gummimærker / skomærker 
Påfør  et  alkalisk  rengøringsmiddel  (såsom  Dynatech Trophy)  på  skomærker.  Lad  virke  i   5  minutter.  Gnid. 

Tyggegummi
Brug en frysespray til at hærde tyggegummiet, og fjern det derefter med en plastspatel (frysespray kan købes hos 
producenter af rengøringsprodukter eller på apoteker). 




