
SKÖTSELRÅD FÖR FORBOS
LINOLEUMGOLV

Tack för att du väljer ett miljövänligt golv från Forbo. Ditt nya golv är tillverkat enbart av naturliga råvaror. 

Här får du några tips och råd hur du bevarar och sköter ditt golv på bästa sätt.

PRAKTISKA RÅD

Ett bra sätt att skydda dina golv är att stoppa sand och smuts redan vid 

entrén. Lägg därför alltid en rejäl dörrmatta innanför dörren och gärna 

utanför också. Sand och grus kan nämligen ge repor på ditt golv. Sätt 

gärna möbeltassar under säng-, stols- och bordsben för att undvika 

friktionsmärken och eventuella missfärgningar. Tunga möbler samt 

spisar, kylskåp och diskmaskiner bör flyttas försiktigt, eftersom de 

annars kan repa golvet.

STÄDNING AV ETT LINOLEUMGOLV

Du bör i första hand använda torra rengöringgmetoder (dammsugning, sopning) när du städar. Gör det tilI en 

daglig rutin att avlägsna synlig smuts. Vid behov kan du använda en lätt fuktad mopp och ha lite golvvårdsvax 

i vattnet, som båda rengör och skyddar. Om dina golv ar mycket smutsiga kan du ersätta vaxet med milt 

rengöringsmeled eller vanligt handdiskmedel. Överdosera inte och var alltid sparsam med vatten. Använd aldrig 

hett vatten, Såpa eller starka alkaliska rengöringsmedel (>pH9).

Fläckar av: Tas bort med:

Choklad, fett frukt, kaffe, vin .......................................................................... Neutralt rengöringsmedel utspätt i vatten

Asfalt, gummi, olja, skokräm, 

kritor, tusch, läppstift ......................................................................................... Tvättnafta, lacknafta

Stearin, tuggummi .............................................................................................. Skrapas bort när det har torkat ordentligt

Blod .............................................................................................................................. Kallt vatten

Exkrementer, kräkningar, urin, rost ............................................................ 12-procentig ättikssprit

Cigarettglöd ............................................................................................................ Slipas bort med stålull, glansen återställs

 med lite mjukvax eller golvpolish

SÅ TAR DU BORT FLÄCKAR

Ta alltid bort fläckar med en gång, helst innan de hunnit torka.

Torka alltid med rent vatten efter fläckborttagning.

Linoleum skadas av mycket och hett vatten, starka lösningsmedel som t.ex:

aceton, thinner och trikloretylen, samt lack, fernissa och starka syror.
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