
Forbo Floor Care - Colorex SD&EC
Colorex EC Plus & Colorex Basic Plus
Forbo Flooring skötselråd:
Forbo Colorex vinyl är lätta att rengöra och underhålla, tack vare deras mycket tåliga pressade vinylkonstruktion

Initial rengöring före användning

Nyinstallerade golv bör ej våtstädas inom tre dagar efter installationen. 

Ta bort skräp, smuts och damm från golvet och rengör golvet med en neutral golvrenare. För större ytor kan en 
scrubber dryer eller en highspeed (150-300 rpm) med en 3M röd rondell eller motsvarande användas. Ta upp 
smutsigt vatten med en torkare och mopp eller våtdammsugare, skölj med rent vatten och låt golvet torka.

På byggarbetsplatser för renrum, t.ex. läkemedel, bioteknikanläggningar, operationssalar, kan djup eller abrasiv 
rengöring vara icke-önskvärt. I dessa fall, avlägsna allt skräp, smuts och damm från golvet genom att dammsuga eller 
lätt fuktig moppning. Låt golvet torka.

I endera av ovanstående situationer, om en högre glansnivå efterfrågas, utför torrpolering med en highspeed 
(300-500 rpm) med en vit eller beige rondell.

Viktig information för ledande installationer: Applicera inga vax- eller emulsionsgolv i ESD-skyddade områden, 
eftersom de kan ha negativ påverkan på golvets ledande egenskaper.

Regelbunden städning

Frekvensen för regelbunden städning beror på trafikmängden, nedsmutsningsgraden, önskat utseende och 
hygienstandarden.

•  Ta bort damm och lös smuts genom dammsugning, sopning eller moppning.
•  Ta bort fläckar, fläckar och spill med en fuktig mopp och en neutral golvrenare.
Om nödvändigt:
•  Spolrengör med en highspeed (150-300 rpm) med en 3M röd rondell eller motsvarande och pH-neutral 
golvrenare (detta är också den lämpligaste rengöringsmetoden för höjda åtkomstgolv). 

Periodiskt underhåll

Följande underhållsåtgärder ska användas vid behov för att upprätthålla ett tillfredsställande utseende.

•  Ta bort damm och lös smuts genom dammsugning, sopning eller moppning.
•  Ta bort fläckar, fläckar och spill med en fuktig mopp och en neutral golvrenare.

Om nödvändigt:
• Spolrengör med en highspeed (150-300 rpm), en 3M röd rondell eller motsvarande (för tungt nedsmutsade 

områden kan en blå eller grön rondell användas) och en pH-neutral golvrenare.
 Eller

•  Rengör golvet med en scrubber drier (150 to 300 rpm) med en 3M röd rondell eller motsvarande (för tungt 
nedsmutsade områden kan en blå eller grön rondell användas) och en pH-neutral golvrenare

•  Om nödvändigt, för att återställa glansen, torrpolera golvet med en highspeed (150-300 rpm) med röd rondell. 

Svåra repor kan avlägsnas genom torrpolering med en highspeed (150 till 300 rpm) och en röd rondell. Om 
nödvändigt, använd en blå rondell och en lämplig pH-neutral rengöringslösning och se till att återställa den 
ursprungliga ytjämnheten genom torrpolering med highspeed med röd rondell. 



Tips för effektiv golvvård
Allmäna råd

Skydda nylagda golv
Alla nylagda golv bör täckas och skyddas från övrigt arbete med 
ett lämpligt skydd som inte fläckar av sig. Använd skyddsfötter på 
stolar och bord för att minska repor. Rullhjul ska vara av mjukt 
material som är lämpligt för fjädrande golvbeläggningar (enligt 
EN425)

Använd entrésystem
Så mycket som 80% av all smuts som kommer in i en byggnad tas 
in med fottrafik. Entrégolvsystem i en lämplig storlek (helst mer 
än 6lm) och kvalitet bör användas. Forbo Coral eller Nuway 
entrégolvsystem visar genom oberoende tester att de tar bort 
och bevarar upp till 94% av all smuts och fukt som tas in i en 
byggnad med fottrafik; minskar underhållskostnaderna och 
maximerar retentionstiden för utseendet hos intilliggande 
golvprodukter, samt reducerar glidrisken. Liksom alla 
smutsavlägsnande system ska alla entrésystem rengöras 
regelbundet för att lossa smuts som samlats i mattan. 

Rengöring
•  Regelbunden rengöring är mer fördelaktig och 

kostnadseffektiv än enstaka/oregelbundna 
djuprengöringar.

•  Använd rekommenderade rengöringsmedel. 
Rengöringsprodukter och utrustning av hög kvalitet 
säkerställer ett effektivt underhåll och representerar endast 
en liten del av underhållskostnaderna.

•  Följ alltid tillverkarens anvisningar för rengöringsprodukter.
•  Följ alltid de angivna hälso- och säkerhetsanvisningarna.

Användning av golvvårdsprodukter
Felaktig användning av rengöringskemikalier kan orsaka skador 
och / eller missfärgning. Överanvändning eller otillräcklig 
sköljning av rengöringskemikalier kan äventyra golvets prestanda.

Vanliga frågor

Hur ofta ska jag rengöra mitt golv?
Den optimala frekvensen för rengöring och underhåll bestäms av 
hur golvet används. Vid framställning av rengörings- och 
underhållsschema är det bra att först övervaka golvets situation: 
Ligger det t.ex. nära en ingång till byggnaden eller på en övre 
våning? Kommer det att samla torr eller fuktig jord? Vilken nivå av 
trafik kommer den att utsättas för? Kom ihåg att ljusa och 
enfärgade golv kan behöva rengöras oftare.

Behöver jag polera mitt golv?
Applicera inga vax- eller emulsionsgolv i ESD-skyddade områden 
eftersom dessa kan ha negativ påverkan på golvets ledande 
egenskaper.
Vaxfri spray kan användas för periodiskt underhåll.

Hur tar jag bort fläckar?
Ta bort fläckar så snart de upptäcks. De flesta fläckar kan 
avlägsnas med en torr (pappers) handduk, vatten, tvättmedel, 
lacknafta eller alkohol (i den ordningen). Använd INTE starka 
lösningsmedel eftersom de kan vara skadliga för både människor 
och ditt golv.

Vid eventuella tveksamheter,  testa rengöringsmetoder på ett 
provstycke eller en mindre synlig del av golvet. 

Poleringstips
Torrpolering ökar glansen; hjälper till att ta bort svarta märken 
och reparerar repor. Var noga med att polera med en ren rondell.

Ta hand om dina rondeller. Kontrollera och vänd när de blir 
smutsiga. Tvätta, skölj och häng på tork efter användning.

Rondeller, maskinvarvtal och 
golvvårdsprodukter

Rondellfärger
Färgkoderna som anger grader av rondeller kan variera 
beroende på tillverkare / land.

Notera: Bruna eller svarta rondeller ska ej användas på 
Colorex. 

Maskinvarvtal
För maskinrengöring är 150 till 300 rpm lämpligt. För 
spraypolering är 300 till 500 rpm den rekommenderade 
hastigheten för att avlägsna glansfel och återställa golvets 
ursprungliga, optimala utseende.

Rekommenderade golvvårdsprodukter
För spraypolering, använd en pH neutral underhållsprodukt. 

Andra golvvårdsprodukter kan användas på golvbeläggningar 
från Forbo. Om alternativa produkter används, kontakta 
respektive leverantör för mer information, vägledning och 
garanti.

Kontakta oss:
Forbo Flooring AB
Box 9046
400 91 Göteborg
Tel: 031-89 20 00
info.sweden@forbo.com
www.forbo-flooring.se

Fläckar orsakade av Tas bort med
Choklad, fett, ägg, 
kaffe, juice, etc. 

Neutral golvrengöring 
i ljummet vatten

Asfalt, olja, gummi, sot Lacknafta

Tuggummi Kyl ner med kylspray eller 
isbitar och skrapa

Rost Oxal- eller citronsyra 
i ljummet vatten

Uppgift 3M Rondellfärg
För förbättrad glans Vit/beige
För spolrengöring Röd
För periodiskt underhåll Röd
För tungt smutsade områden Blå eller grön




