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Byggerengøring
Byggerengøring skal altid foretages, inden gulvet 
tages i brug. Under byggeriet skal gulvet være be-
skyttet med kraftigt gulvpap eller lignende.

Let snavset gulv: Støvsug, fej eller mop overfladen 
med en fugtet moppe for at fjerne løst snavs og 
byggestøv. På større, frie overflader er en kombi-
nationsmaskine med børste og hvid/gul rondel den 
mest effektive metode. Anvend et neutralt univer-
salrengøringsmiddel med en pH-værdi på 7-9. Brug 
ikke sæbeholdige produkter. Tørpoler efter behov 
med high speed-maskine og hvid/gul rondel.

Meget snavset gulv: Fjern løst snavs og byggestøv. 
Skur derefter gulvet med en singleskuremaskine og 
hvid/gul rondel. Ved forekomst af meget bygge-
støv anvendes  et  rengøringsmiddel med en pH-
værdi på 5-7. Skyl med rent vand. Tørpoler med high 
speed-maskine og hvid/gul rondel.

Beskyttelse
Stop snavset ved indgangspartiet; 85 % af snavset 
kommer ind den vej. Der findes effektive måttesy-
stemer.

Daglig rengøring 
Daglig rengøring: Tør- eller fugtmopning.

Rengøringsmidler: I de tilfælde, hvor 
der er behov for vådmopning, anvendes et neutralt univer-
salrengøringsmiddel. Vigtigt: Følg doseringsanvisningen. 

Maskinrengøring: På større fritliggende arealer 
giver en kombinationsmaskine med børste eller 
hvid/gul rondel det bedste resultat.

Vedligeholdelse
Tørpolering er effektivt til at reetablere over-
fladen i gangarealer efter slitage og mærk- 
er. Udføres umiddelbart efter maskinren- 
gøring. Tørpolering reducerer tilsmudsning. 
Vær omhyggelig med at vælge den rigtige 
rondel. Det anbefales at bruge en hastighed 

på 1000 omdrejninger og en hvid/gul rondel. 

Ved let tilsmudsning og pletter er sprayrengøring 
med high speed-maskine, hvid/gul rondel og vand/
universalmiddel et godt alternativ. Tilpas frekven-
sen efter slitage og tilsmudsning.

Ved kraftig slitage og tilsmudsning opskures gulvet 
med maskine: Gør gulvet vådt. Lad rengøringsop-
løsningen (vand og grundrengøringsmiddel) virke i 
et par minutter. Skur med maskine og hvid/gul rond- 
el. Sug umiddelbart herefter vandet op igen. Skyl 
med rent vand. Når gulvet er tørt, foretages tørpol- 
ering. Gulvet skal ikke polish- eller voksbehandles.

Pletter 
Pletter fjernes, mens de endnu er friske. Anvend 

hvid/gul skureblok sammen med et univer-
salrengøringsmiddel, Tarkett pletfjerner el-
ler renseterpentin. Tør efter med rent vand.

Generelle råd
• Vinylgulve tager skade af opløsningsmidler.
• Oliespild tørres straks op, da overfladen kan mis-

farves.
• Mørke gummihjul og -dupper kan misfarve gulvet.
• Kontorstolehjul skal være af typen W (iht. DS/EN 

12529) med blød slidbane og af lyst materiale.
• Alle stoleben skal forsynes med filtdupper.
• Vær opmærksom på, at lyse farver kræver større 

rengøringsindsats.
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Excellence Genius
HETEROGEN KOMPAKT- OG AKUSTIKVINYL 
I RULLER TIL LØSLÆGNING

Excellence Genius er et heterogent PUR-forstærket vinylgulv til erhvervsområder. For at udnytte gulvets 
egenskaber bedst muligt, bør våde rengøringsmetoder holdes på et minimum og erstattes med tørre eller 
fugtige metoder eller maskinel rengøring. Dette letter rengøringsarbejdet, beskytter gulvmaterialet og 
miljøet, og der opnås en bedre rengøringskvalitet. 


