
Med linoleumsgulv fra Forbo 
og LP vokssystem er du garantert:

*Kvalitetsgarantien gjelder nye linoleumsgulv fra Forbo, som kun er behandlet med Lilleborg Profesjonells 
LP Gulvvoks free, LP Voksimpregnering free og LP Voksrens free . Ved oppstart (opplæring) skal det fylles ut en 

kvalitetsavtale for gulvet, som undertegnes av Forbo, Lilleborg og representant for gulvets eier.

At gulvet ditt ikke pudrer! 
Forbo og Lilleborg Profesjonell garanterer at pudring ikke oppstår på gulv som 
kun behandles eller vedlikeholdes med Lilleborg Profesjonells LP vokssystem. 

Dette systemet inneholder ikke akrylpolymerer og kan derfor ikke pudre.

Lavt materialforbruk!
LPs -merkede vokssystem medfører få produkter og lavt materialforbruk målt i gram 

tørrstoff per m² per år. Lilleborg Profesjonell hjelper deg, kostnadsfritt, å minimalisere forbruk av 
LP Gulvvoks free, LP Voksimpregnering free  og LP Voksrens free i forhold til dine behov.

Opplæring og rask rådgivning!
Lilleborg Profesjonell gir gratis opplæring i prinsippene for bruk av 

LP vokssystem, og utarbeider om ønskelig skreddersydde renholdsplansjer.
Forbo og Lilleborg Profesjonell garanterer å tilby teknisk rådgivning eller 

tilsvarende oppfølgning, senest en uke etter mottatte henvendelser.

KVALITETSGARANTI
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12 For mer informasjon, sikkerhetsdatablad og brukerinformasjon, 

se www.lilleborgprofesjonell.no eller ring vårt kundesenter på tlf. 815 36 000

LILLEBORG PROFESJONELLS 
VOKSSYSTEM FOR FORBO LINOLEUM

HVA? FREKVENS PRODUKT OG UTSTYR DOSERING MERKNADER

Eventuell
grunn-
behandling

Ved oppstart - - Skal ikke grunnbehandles. 
Ingen grunnbehandling er nødvendig 
på nye linoleumsgulv med Topshield2 
overflate.

Mopping Daglig Bruk mopp impregnert med 

LP  Voksimpregnering free

20 – 40 ml pr. 10 l vann 

(0,2 – 0,4 %)

Impregner mopper med LP Voks-
impregnering free i siste skylle vann.

Husk å bytte til LP Voksrens free hver 
3. gang.

Periodisk:
Hver 3. gang

Bruk mopp impregnert med 

LP Voksrens free

20 – 40 ml pr. 10 l vann 

(0,2 – 0,4 %)

Combimat Daglig
LP Gulvvoks free

25 – 50 ml pr. 10 l vann 

(0,25 – 0,50 %)

Doser i gulvvaskemaskinens rent-
vannstank (bruk Jif Natur Kombipad 
eller Taski Twister Grønn på 
maskinen). 

Husk å skylle igjennom med  
varmt vann, og bytt til LP Voksrens 
free hver 3. gang for å hindre av leiring. 
Dette gjelder alle typer voksprodukter.

Periodisk:
Hver 3. gang LP Voksrens free

25 – 50 ml pr. 10 l vann 

(0,25 – 0,50 %)

Polering Ved behov
LP Gulvvoks free  
Brukes sammen med skure-
maskin eller high-speedmaskin

25 – 50 ml pr. 10 l vann 

(0,25 – 0,50 %)

Bruk Jif Naturfiber Kombipad eller 
Taski Twister Grønn. Spray varsomt på 
gulvet og kjør maskinen i rette baner, 
frem og tilbake over gulvet.



Kvalitetsgarantien gjelder nye linoleumsgulv fra Forbo, som kun er behandles med LP Gulvvoks free, LP Voksimpregnering free og LP Voksrens free 
fra Lilleborg Profesjonell. Gulvet skal være korrekt lagt og opplæring/informasjon om bruk av Lilleborg Profesjonells vokssystem skal være gitt.  

Denne kvalitetsavtalen undertegnes av representant fra Forbo, fra Lilleborg Profesjonell og representant for gulvets eier ved oppstart. 

KVALITETSAVTALE FOR NY LINOLEUM FRA FORBO, 
BEHANDLET MED LILLEBORG PROFESJONELLS  LP VOKSSYSTEM

Postboks 673 Skøyen,  
0214 Oslo

Tlf 815 36 000
www.lilleborgprofesjonell.no

Forbo Flooring AS
Hagaløkkveien 7

1383 Asker 
Tlf 66 77 12 00 

www.forbo-flooring.no

Dato

Kunde

Adressse

Kundens kontakperson Navn:

Mobil:

E-post:

Lokale og rom/område

Type gulv

Størrelse

Leggedato

Forbo Flooring

Signatur Blokkbokstaver

Lilleborg Profesjonell

Signatur Blokkbokstaver

Kunde

Signatur Blokkbokstaver


