
Forbo Flooring Systems er en del af Forbo 
koncernen. Vi er global markedsleder inden 
for gulvbelægning og transportbåndsystemer. 
Vi tilbyder et komplet sortiment i gulve til 
både erhvervs- og boligformål. Kvalitetsgulve 
i linoleum, vinyl, tekstil og indgangsmåtter 
kombinerer funktionalitet, farve og design 
– du får komplette gulvløsninger til et hvilket 
som helst miljø.

Forbo Flooring A/S
Produktionsvej 14
2600 Glostrup
T 44 92 85 00
F 44 92 85 20
E-mail: info.denmark@forbo.com
www.forbo-flooring.dk

Gulve, der kan holde til den virkelige verden
Marmoleum & Topshield2
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Forbo Marmoleum er kendt for at kunne klare mosten på steder med intens trafik som f.eks. hospitaler, skoler, 
kontorer og offentlige bygninger, hvor den daglige brug er karakteriseret ved høje krav til hygiejne, slidstyrke og 
nem rengøring og vedligeholdelse. I dag stilles der endnu højere krav til gulves evne til at modstå følgerne af det 
daglige slid end før; tænk bare på det snavs og jord, der kommer med ind i bygningen, hånddesinfektionsmidler, 
der spildes, og de strammere budgetter til rengøring og vedligeholdelse.

I 2005 introducerede Forbo Topshield som en unik finish udviklet til Marmoleum. I dag tilføjer vi en ny dimension 
til Marmoleums holdbarhed med introduktionen af Topshield2. Topshield2 er udviklet til at skabe et Marmoleum, 
der lever op til kravene ved daglig brug og er endnu mere modstandsdygtig mod snavs. Desuden har det mindre 
tendens til at blive slidt og kan bedre modstå ridser og pletter, og dermed er Marmoleum med Topshield2 et 
gulv, der kan klare at blive brugt dag ud og dag ind i årevis. Forbo har udviklet Topshield2 gennem en periode 
med intens forskning og afprøvning i den virkelige verden. Marmoleum med Topshield2 kan blive frisket op og 
fornyet med en ny finish. I modsætning til en PUR-finish, der vil vise tegn på slid og snavs, som efterhånden 
samler sig i bittesmå ridser. Derfor er Marmoleum formentlig det gulv, der bedst modstår den virkelige verdens 
hårde forhold.

Nyt Marmoleum & Topshield2
kan modstå sporene efter daglig brug

Gulve lever et hårdt liv. De bliver udsat for intens brug – nogle gange nærmest 
mishandling – uden at disse hårde arbejdsbetingelser nødvendigvis opvejes af 
den foreskrevne rengøring og vedligeholdelse, der i praksis ikke altid sker med en 
optimal frekvens. De skal kunne modstå følgerne af dagligt slid, årstidens vejrlig 
og snavs, der slæbes med ind i bygningen, ridser og pletter, der opstår efter 
uheld, alt imens de forventes at bevare deres gode udseende år efter år. Et nylagt 
gulv skal yde sit bedste gennem den lange levetid. Marmoleum, linoleum fra 
Forbo, har bevist sit værd og er det moderne valg, når du ønsker et gulv, der 
holder både i dag, i morgen og i mange år frem. 

Gulve, der kan holde
til den virkelige verden

Kemi      Kørestole

           Fodspor

  Hospitalssenge



Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Berlin

Marmoleum med Topshield2 er som skabt 
til sundhedssektoren:
•  Naturligt bakteriostatisk

•  Modstandsdygtigt over for hånddesinfektionsmidler

•  Forbedret generel modstandsdygtighed mod pletter

•  Nem og effektiv rengøring 

•  Enkel vedligeholdelse

Marmoleum med Topshield2 er den perfekte 
løsning til enhver undervisningsinstitution:
•   Mindre tilsmudsning og opsamling af snavs

•   Færre ridser og dermed færre steder, hvor snavs kan gemme sig

•   Nemt at rengøre

•   Pletter fra kuglepenne og tusser fjernes med viskelæder

Gulvene i skoler skal kunne modstå årstidernes vejrlig og 
konsekvenserne heraf. Sand, snavs, regn, slud og sne – alle 
efterlader de deres spor i forhaller og gange, mens gulvene i 
klasseværelserne udsættes for hårdhændet behandling i form 
af sko, stole og borde, der konstant skraber imod dem. 

Marmoleum med Topshield2 er udviklet til at kunne klare de 
udfordringer, gulvet i en uddannelsesinstitution udsættes for 
hver eneste dag. Vores test, som er bekræftet af tredjepart*, 
bekræfter, at Marmoleum med Topshield2 udviser bedre 
modstandsdygtighed mod friktionsslid og er mindre modta-
gelig for snavs og tilsmudsning. Og så er Marmoleum med 
Topshield2 endda ”klar til brug”, for der er ikke behov for 
forbehandling eller påføring af polymerer. Marmoleum med 
Topshield2 giver også lokalerne et strejf af farver, der holder, 
takket være den nye finish, der fremhæver gulvets udseende.

I sundhedssektorens moderne faciliteter udgør gulvene 
bogstavelig talt grundlaget for et rent og hygiejnisk miljø. 
Den daglige rengøring af gulvene skal kunne foregå nemt og 
effektivt. Brugen af kemikalier og desinfektionsmidler må ikke 
efterlade spor, og hvis det alligevel sker, skal sporene være 
nemme at fjerne. 

Marmoleum med Topshield2 har naturlige bakteriostatiske 
egenskaber og er udviklet til at opfylde de høje krav, der stil-
les i sundhedssektoren i dag. Det omfatter også transport af 
tunge genstande som hospitalssenge og i øvrigt være et sik-
kert underlag for hospitalspersonalet i deres daglige arbejde. 

Marmoleum bevarer sin karakter og sit flotte udseende, selv 
efter lang tid. En enkel rengøringsrutine garanterer et gulv, der 
bevarer sine levende farver og sikrer konstant god hygiejne 
alle de steder, hvor det er påkrævet.

Så smukt som den dag, det blev lagt
Selv efter mange år

Lever op til hverdagens udfordringer
med garanti

* Marmoleum med Topshield2 blev sammenlignet med andre gulvmaterialer 

såsom vinyl, gummi og andre linoleumsgulve i en uafhængig test foretaget af 

WFK (Tyskland) og Sohit (Holland). I alle tilfælde klarer Topshield2 sig ”betydelig 

bedre” med hensyn til at modstå tilsmudsning og pletter samt rengøring.

For mig er det vigtigt, at et gulv ikke kun ser godt ud i dag, men at 
det også er flot om 5, 10 og 15 år.

Som led i vores daglige rutiner bruger vi mere hånddesinfektionsmiddel 
end tidligere, bl.a. på alle patientstuer, og det hænder, at vi spilder.

Vi havde et lille uheld med gulvet, men i stedet for at udskifte 
det, kunne vi nøjes med at reparere det uden det store besvær.

Gulvet i garderoben er faktisk aldrig blevet gjort ordentligt rent. 
Det var godt, at vi kunne friske det op, så det ser ud som nyt igen.
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Toplaget

Grunder

Linoleum

Da Topshield blev udviklet i 2005, introducerede Forbo det 
unikke to-lags finish-system. Det nederste lag fungerer som 
fleksibel og elastisk grunder. Grunderen er UV-hærdet, hvilket 
får den til at binde sig stærkt til linoleumsoverfladen. Top- 
laget er en robust overfladefinish, der virker smudsafvisende, 
og som er modstandsdygtig over for ridser og pletter. Med 
Topshield2 er sammensætningen af begge lag blevet forbed-
ret, og nu UV-hærdes også det øverste lag, hvilket giver 
endnu bedre resultater.

Det nye Topshield2 skaber et Marmoleum, der er klar til brug, 
og som ikke kræver forbehandling eller påføring af polyme-
rer. Samtidig har Topshield2 den unikke egenskab, at 
overfladen er renovérbar, hvilket betyder, at den kan repare-
res eller friskes op efter uheld eller efter flere års intensiv 
brug. Genopfriskningen eller fornyelsen af gulvet kan også 
udføres som en delvis renovering. Topshield2 er en yderst 
effektiv finish takket være teknologien med dobbelt UV-
hærdning i to lag, der giver uovertrufne resultater og klare og 
levende farver, der holder i lang tid.

Topshield 2 – dobbelt beskyttelse
og ekstraordinære resultater

Dobbelt UV-hærdning

Forbo Marmoleum består af 97 % naturlige råvarer, 
hvoraf 71 % er fornybare råvarer. Fornybare råvarer 
betyder, at indholdet er vegetabilsk og kommer 
fra landbrugsprodukter og planter, som er hurtigt 
voksende, og som aldrig bliver en knap ressource. 
Det er derfor ingen tilfældighed, at vores linole-
umsgulve bærer Svanemærket.

Linolie

Harpiks

Træmel
Pigmenter

Jute

Topshield

Kalksten

Gulvet vil bevare sine gode egenskaber, og eftersom 
finishen kan friskes op, kan gulvets levetid forlænges, 
og det kan komme til at se ud som nyt. Med Topshield2 
vil gulvet bevare sine gode egenskaber og sit udse-
ende igennem mange år. 

Når det handler om rengøring og vedligeholdelse, er Marmoleum med Topshield2 et særdeles fleksibelt gulv i forhold til valg af 
metode og midler til driften af gulvet. Faktisk kan de fleste metoder, der bruges i forvejen, også bruges på Forbo Marmoleum. 
Forbo-gulve plejes nemt blot ved hjælp af regelmæssig rengøring fulgt op af periodisk vedligeholdelse (se nedenfor).

Rengøring og vedligeholdelse 
af Marmoleum
– så nemt og effektivt, som du forventer

1. Byggerengøring
Det er vigtigt at fjerne al snavs og betonstøv fra
dit nye gulv efter montering.
•  Fjern al løst snavs, rester, støv og grus ved at feje, 

støvsuge eller tørmoppe.
•  Vask gulvet med neutralt universalgulvrengø-
ringsmiddel.

Hvor det er relevant, f.eks. større
eller meget snavsede områder, kan der
anvendes en skuremaskine (150-300 o./min.)
eller kombinationsmaskine med rød pad. 
Tip: I tilfælde af cementstøv tilsættes ca. 2 %
citron- eller eddikesyre til vaskevandet for at
ph-neutralisere det.
•  Fjern det beskidte vand og skyl efter.
•  Lad gulvet tørre helt før brug.
•  Om nødvendigt kan gulvet tørres eller spraypo-

leres med skuremaskine og rød pad.
•  Gulvet er nu klar til brug, og der er ikke behov 

for yderlige behandling eller påføring af finish.

2. Regelmæssig rengøring
Valget af metode til regelmæssig rengøring
afhænger af det forventede omfang af snavs,
slid og ønsker om udseende og hygiejnestandard.
1.  Fjern støv og løst snavs ved at støvsuge, feje 

eller moppe.
2.   Fjern pletter og spild med en fugtig moppe og 

et universalgulvrengøringsmiddel.

3.  Det kan være nødvendigt med en kombineret 
rengørings- og vedligeholdelsesindsats i dit 
regelmæssige rengøringssystem. Flere forskel-
lige systemer kan anvendes til dette formål:

• Et sæbefilmsystem (Forbo Monel)
• Et voksbaseret system
• Et spraysystem

3. Vedligeholdelse
Følgende vedligeholdelseshandlinger skal 
anvendes efter behov til vedligeholdelse og 
genopretning af et tilfredsstillende udseende.
Efter de følgende trin er gulvet igen klar til
regelmæssig rengøring.
1.  Fej, mop eller støvsug gulvet for at fjerne løst 

snavs og skidt.
2.  Rengør gulvet med en skuremaskine med en 

rød pad og et neutral universalgulvrengørings-
middel (Forbo Cleaner). Anvend om nødvendigt 
en af produkttyperne til vedligeholdelse i punkt 
3 under ”Regelmæssig rengøring” 

Ved kraftigt tilsmudsede områder kan følgende 
trin udføres efter trin 1.
•  Skrub med grøn pad og et neutralt universal-

gulvrengøringsmiddel (Forbo Cleaner).
• Skyl efter med rent vand, og lad gulvet tørre.
•  Poler med rotationsmaskine med en rød polere-

pad. Anvend om nødvendigt en af produktty-
perne  til vedligeholdelse i punkt 3 under 
”Regelmæssig rengøring”.

Marmoleum med Topshield2

Gulvmateriale som ikke kan renoveres
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