
Forbo Floor Care - Textilgolv i offentlig 
miljö
ALLMÄNT
Stoppa smutsen i och utanför entrén med väl tilltagna avtorkningszoner. Ca 80 % av smutsen i våra byggnader 
kommer in via entrén. Hårt utsatta områden med hög belastning kräver tätare städintervaller än övriga. Anpassa 
mattans kvalitet och färg efter belastning.

STÄDNING
Regelbunden dammsugning, anpassad efter belastningen, är viktigt både ur hygienisk och estetisk synpunkt.
Dammsugare med borstvalsmunstycke användes för att nå smuts i botten av mattan (ej på ullmattor).

TVÄTTNING
Rengör textilgolv minst en gång per år. Svåra fläckar behandlas med fläcklösningsmedel före tvättningen.
Använd alltid ett professionellt företag med dokumenterade kunskaper (t.ex. Ångtvättbilen) som kan ge dig råd och 
hjälp vid rengöring av textilgolv.

FLÄCKBORTTAGNING
Ta bort fläckar så snabbt som möjligt. Intorkade fläckar är svårare att ta bort.

Använd i första hand milda rengöringsmedel, t.ex. handdiskmedel eller fläckborttagningsmedel avsett för textilgolv.
Bearbeta fläcken utifrån och in mot fläckens centrum så att den inte sprider sig. Absorbera sedan upp så mycket som 
möjligt med hushållspapper eller torr ofärgad trasa. Se vidare vår fläcknyckel för textila golv. Tryckmärken efter 
möbler som flyttats återgår delvis efter avlastning. Genom att fukta intrycksmärket med ljummet vatten och borstning 
kan återhämtningen påskyndas. Följ alltid anvisningarna från respektive kemikalietillverkare. Forbo Flooring AB 
frånsäger sig ansvar för skador beroende av felaktigt handhavande eller användning av kemiska produkter utanför vår 
kontroll.

Fläck av Tas bort med

Blod, choklad, exkrementer, fett, frukt, glass, grädde, 
kaffe, kräkningar, läsk, saft och ägg.

Sug upp fuktigt spill med ofärgat tyg eller hushållspapper. Späd 
ut fläcken med ljummet vatten fleragånger och sug upp igen. Vid 
blod använd kallt vatten. Fukta vid behov en vit trasa med 
ljummetvatten och en droppe diskmedel, ta bortfläcken och skölj 
därefter med rent vatten. Förvin och kaffe finns speciella 
fläckborttagare. För torkat blod eller urin: tillsätt lite ammoniak 
ivattnet. (gäller ej ullmattor).

Asfalt, färgkritor, gummi, läppstift, olja, 
skokräm, sot. 

Skrapa försiktigt bort så mycket som möjligt.Dammsug upp löst 
skräp. Fukta en vit trasa med lämpligt fläckborttag-nings-medel. 
Badda fläcken och sug upp.Arbeta utifrån och in mot fläckens mitt 
fleragånger.Skölj noga tills allt fläckborttagningsmedel är borta.

Tuggummi, stearin

Dammsug mattan runt fläcken.
Spraya med kylspray eller kyl fläcken 
medisbitar i plastpåse.
Spräck fläcken och skrapa försiktigt bort
resterna av stearinet/tuggummit.



Kontakta oss:
Forbo Flooring AB

Box 9046
400 91 Göteborg
Tel: 031-89 20 00

info.sweden@forbo.com
www.forbo-flooring.se
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