Rengøringsvejledning – private hjem
Linoleum og vinyl

Forbo gulve har en stærk, beskyttende finish, som gør dem enkle at rengøre og vedligeholde.
Tørmopning er en hurtig og nem måde at holde gulvet rent for løst snavs. Gulvfladen beskyttes ved
at påføre en Forbo Monel film. Filmen absorberer vådt snavs og fjernes ved næste rengøring. Ved
hjælp af regelmæssig brug af Monelmetoden, bevares gulvets oprindelige udseende.

2. Regelmæssig rengøring
Hvis snavs og pletter fjernes regelmæssigt, kan almindelig rengøring af gulvet foretages nemt:
• Aftør med fiberklud, tørmoppe eller støvsug med børstemundstykke
• Fjern pletter med en hårdt opvredet klud eller moppe med Monel (1/4 dl Monel til 5 l vand)

3. Grundrengøring
Når gulvet ikke længere ser pænt ud efter lang tids brug, kan det let få sit oprindelige udseende igen:
• Vask med Forbo Cleaner, et neutralt universalt grundrengøringsmiddel egnet til elastiske gulve og
skurebørste (0,25 dl Cleaner til 5 l vand)
• Fjern det beskidte vand med klud eller moppe
• Skyl med rent vand og tør efter
• Påfør Monelfilm ved hjælp af Monelopløsning og tør efter med klud eller moppe
(1,5 dl Monel til 5 l vand)
• Lad gulvet tørre

Produkter

Forbo Monel – specielt udviklet vaskeplejemiddel til Marmoleum (linoleum) og Novilon – holder
gulvet rent og i god stand i mange år.
Forbo Cleaner - specielt udviklet grundrengøringsmiddel til Marmoleum (linoleum) og Novilon –
fjerner effektivt kraftig smuds mv.

Emballage

Flaske Forbo Monel 1 l eller dunk Forbo Monel 2,5 l
Flaske Forbo Cleaner 1 l eller dunk Forbo Cleaner 10 l

Udstyr

Vi anbefaler en alm. gulvklud eller tør-/fibermoppe.

Rengøringsvejledning – private hjem

Linoleum og vinyl

FAQ
Hvordan fjerner man pletter?

Pletter skal fjernes straks, når de opdages. Prøv først på et lille område eller et sted, der ikke
normalt er synligt. De fleste pletter kan sagtens fjernes med en tør klud eller med vand,
rengøringsmiddel, mineralsk terpentin eller sprit (i nævnte rækkefølge). Brug ALDRIG basiske
produkter (salmiak, natriumcarbonat) eller stærke opløsningsmidler som f.eks. acetone til
pletfjerning.

Hvordan fjerner man pletter?

Skridmærker? (fra fx gummisåler/hæle) Gnub med en fin nylonsvamp, uden slibemiddel, fugtet
med
Forbo Monel.
Grim overflade? Vask gulvet grundigt. Påfør en ny behandling med Forbo Monel.
Glat gulv? Rengør grundigt med varmt vand og Monel.
Ridser? Fjern eventuelt snavs fra ridserne, og påfør en ny behandling med Forbo Monel. Skån
gulvet ved at bruge dørmåtter.
Stoleben og inventar? For at undgå ridser og skader på gulvet skal kontaktfladen på inventar
og stole være afrundede og uden skarpe kanter. Anvend f.eks. bløde filtdupper.
Metal og plast kan sætte mærker på overfladerne så beskyt i videst muligt omfang mod disse.
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Tips til effektiv gulvbehandling
Kan jeg anvende polish på mit gulv?

De avancerede overflader som anvendes på Forbo Linoleum kræver ikke brug af polish. Men, hvis
du ønsker at udlægge polish på dine gulve alligevel, vil det ikke skade det eller berøre
produktgarantier. Hvis polish udlægges skal eksisterende finish ikke fjernes.
Hvis du vælger at anvende en polish så kan overfladeegenskaberne på gulvet ændre sig.

Tips til polering
Spray- eller tørpolering kan fjerne skridmærker og samtidig reparere mindre ridser men forøger
samtidig glansen. Anvend altid rene pads.

Pletter forårsaget af

Fjernes med

Chocolade, fedt, æg,
kaffe, juice, etc.

Neutral floor cleaner in lunkent vand

Asfalt, olie, gummi, sod

Grundrengøringsprodukter eller husholdningssprit

Farvepenne, læbestift,

Husholdningssprit, viskelæder

Tyggegummi

Kølespray eller eventuelt is i plastpose. Pletten krakelerer
og skrabes forsigtigt bort, når den er tørret ordentligt

Stearinlys

Fjern størknet stearin forsigtigt. Placér absorberende
papir på pletten og gnub forsigtigt ovenpå med
strygejern ved 70 °C

Rust

Let surt rengøringsmiddel pH 3-4

Brændemærker

Skrub forsigtigt med skuresvamp
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