
 

 

Skötselanvisning - Sphera SD & EC 

Forbo Sphera SD & EC elavledande golvbeläggningar är enkla att rengöra och underhålla 
tack vare den beständiga ytbehandlingen av PUR.  

 
 

STOPPA SMUTSEN REDAN I ENTRÉN 
Se till att ha effektiva avtorkningssystem. Över 80% av all smuts dras in utifrån. Med Forbos effektiva Coral 

avtorkningssystem kan det mesta av smutsen stoppas redan i entrén. 
 

Byggstädning 
Nyinstallerade golv ska inte våtrengöras inom 3 dagar efter installationen. En byggstädning bör alltid utföras för att ta bort 
byggdamm och färdigställa golven för den dagliga städningen. 

 
Ta bort allt skräp, smuts och damm från golvet och rengör golvet med ett PH-neutralt rengöringsmedel. För större 

områden kan en combiskurmaskin eller en singelskurmaskin (150-300 rpm) med en 3M röd rondell eller motsvarande 

användas. Sug upp smutsigt vatten med en våtdammsugare, skölj med rent vatten, sug upp och låt golvet torka. 

 
 

Vid endast omläggning av golven på arbetsplatser som tex. renrum, läkemedel, biotekniska anläggningar, operationssalar 

etc. där dammbildningen är minimal är det inte alltid nödvändigt med byggstädning/djuprengöring innan ytan tas i bruk. 

Avlägsna i så fall allt skräp, smuts och damm från golvet genom att dammsuga eller fuktmoppning. Låt sedan golvet 

torka.  

 

 
Om en högre glansnivå önskas görs detta genom maskinell polering med 300–500 rpm med en vit eller beige rondell (3M 

eller liknande) 

 
OBS! Viktig information vid ESD installationer:  Använd inte traditionella vax eller polishprodukter, dessa kan skada 

golvmaterialets ledande egenskaper.   

 

Daglig städning 
Städfrekvensen måste alltid anpassas efter trafikintensitet, nedsmutsningsnivå, hygienstandard och önskat utseende. 

Tex. kan vissa årstider innebära ökad nedsmutsning med grus, vägsalt mm och innebära att städfrekvensen måste 

ökas.  

• Ta bort damm, grus och övrig lös smuts genom dammsugning eller torrmoppning.  

• Ta bort fläckar och spill genom fuktmoppning eller en trasa och ett PH-neutralt.  

rengöringsmedel. 

•  Vid behov: Använd en combiskurmaskin med röd rondell 3M (150-300 rpm) 

samt ett PH neutral rengöringsmedel. 

 

Periodiskt underhåll 
Underhåll görs för att säkerställa och bibehålla en snygg och lättstädad yta.  

 
• Ta bort damm, grus och övrig lös smuts genom dammsugning eller torrmoppning  

• Skura golvet med singel- eller combiskurmaskin med ett pH-neutralt rengör (150 till 300 rpm) och en 3M röd rondell eller 
motsvarande (för starkt nedsmutsade områden kan en röd rondell användas med ett lätt alkaliskt rengöringsmedel (pH <10)) 
Använd sedan ett PH neutralt rengöringsmedel och efterskölj sedan golven. 
 

Vid behov kan glansen av det rengjorda golvet återställas genom maskinell torrpolering med 300–500 rpm med en vit 

eller beige rondell (3M eller liknande) 

 
                       Svårare skomärken kan avlägsnas genom maskinell torrpolering (150 till 300 rpm) och en röd rondell (3M). Vid behov kan en 
                       blå rondell och ett lämpligt pH neutralt rengöringsmedel användas, se därefter till att återställa den ursprungliga ytjämnheten  
                       genom maskinell torrpolering med en röd rondell. 



Tips för effektiv golvvård 

Generella råd 

 
Skydda nyinstallerade golv 

Alla nylagda golv bör täckas och skyddas under byggtiden med ett 
täckmaterial som inte missfärgar golvet. Använd möbeltassar på 
stolar och bord för att minska risken för repor. Länkhjul och 
möbeltassar ska vara av mjukt material och lämplig för 
hårda/halvhårda golvbeläggningar (enligt EN425). 

 
Använd ett bra Entrégolvsystem 

Så mycket som 80% av smuts som kommer in i en byggnad tas in av 
fottrafik. Entrégolvsystem av lämplig storlek (helst mer än 6 lpm) 
och kvalitet bör användas. Forbo Coral eller Nuway 
entrégolvssystem har oberoende visat sig ta bort och behålla upp 
till 94% av all smuts och fukt som tränger in i en byggnad med 
gångtrafik. Detta minskar underhållskostnaderna och maximerar 
utseendet på kvarvarande golvprodukter samt minskar halksrisken.  

 
Städning 

• Regelbunden städning är mer effektiv och 

kostnadseffektivt än dyra underhåll. 

• Använd rekommenderade rengöringsmedel. Produkter som 

moppar och maskiner med hög kvalite underlättar 

städningen och håller längre. 

• Följ alltid aktuell kem/maskinleverantörs anvisningar. 

• Kontrollera alltid produkters säkerhetsdatablad. 

 
Användning av kemikalier vid golvvård 

Felaktig användning av rengöringskemikalier kan orsaka skador och  
/ eller missfärgning. 
Överdosering eller otillräcklig sköljning av rengöringskemikalier kan 
äventyra golvets prestanda. 
Slipande eller blekande pulver eller rengöringsmedel ska inte 
användas. 

Vanliga frågor 
 

Hur ofta ska golven rengöras? 
• Den optimala frekvensen för rengöring och underhåll bestäms 

av hur golvet används. När du tar fram ett rengörings- och 
underhållsschema är det bra att överväga golvets situation 
först: 

• Ligger ytan nära entrén till byggnaden eller på övervåningen? 

• Kommer ytan utsättas för väta och grus? 

• Hur hög belastning är ytan utsatt för? 

• Tänk på att ljusa och/eller enfärgade kulörer kommer behöva 

en högre städfrekvens. 

 
Kan man använda polish på golvet? 

Den avancerade ytbehandlingen som appliceras på Forbo Sphera SD 
& EC kräver inte polish.

 

Hur tar jag bort fläckar? 

Ta bort fläckar så snart de upptäcks. De flesta fläckar kan avlägsnas 
med en torr (pappers) handduk, vatten, tvättmedel, sprit eller alkohol 
(i den ordningen). 

Använd INTE starkt alkaliska produkter (ammoniak, lacknafta) eller 
starka lösningsmedel som aceton, eftersom de kan vara skadliga för 
både människor och ditt golv. 
Om man är osäker så testa rengöringsmedlet på en provbit eller i ett 
område som inte syns 

 

Rondeller, borstar, maskinhastigheter  

 
Kulör rondell 

Städrondellernas kulörer kan variera mellan olika länder och 

leverantörer. 
 

 
Viktigt: 

Bruna eller svarta rondeller ska inte användas. Försiktighet bör 

iakttas när man överväger att använda andra rondeller för att 

säkerställa att golvet är lämpligt. 

 
Maskinhastigheter 

För maskinrengöring och underhåll rekommenderas 150 till 180 varv / 
min. 

Rekommenderade städprodukter 

För daglig städning och underhåll rekommenderas pH neutrala 
rengöringsmedel 

 
Andra golvvårdsprodukter kan användas på Forbo Flooring produkter. 
Om alternativa produkter ska användas, kontakta aktuell leverantör 
för mer information och vägledning. 

Kontakta oss: 

Forbo Flooring AB 

Box 9046, 400 91 Göteborg 

Tele: 031 89 20 00 

Info.sweden@forbo.com 

www.forbo-flooring .se 
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