Forbo Floor Care - Coral
Forbo Flooring skötselråd:
Coral textila entrégolvsystem är tillverkade speciellt för att avlägsna och bevara smuts vid ingångar för att förhindra att
det hamnar i byggnader. Coral håller kvar smutsen tills den avlägsnas under rengöring. Således är regelbunden
rengöring för att avlägsna kvarhållen smuts nödvändigt för att optimera långsiktig prestanda, effektivitet och utseende.
Följande riktlinjer säkerställer att dessa produkter behåller prestanda, effektivitet och utseende. Coral entrégolvsystem
kan underhållas med vanliga mattrengöringsmetoder.

Initial rengöring före användning
Ta bort all ytjord, skräp, sand och sliprester genom att dammsuga med en upprätt dammsugare med mekaniskt driven
roterande borste. Fläckborttagning om nödvändigt.

Regelbunden städning
Frekvensen för regelbunden städning beror på trafikmängden, nedsmutsningsgraden, önskat utseende och
hygienstandarden.
För att avlägsna torra smutsansamlingar:
• Dammsug med en upprätt dammsugare med mekaniskt driven roterande borste.
Gör flera passeringar i alla riktningar med dammsugaren för att säkerställa att all smuts avlägsnas.
Rörelsen med dammsugaren ska vara snabb framåt och långsamt bakåt.
• Fläckborttagning om nödvändigt.
För att avlägsna fuktiga/våta smutsansamlingar:
• Använd en våtdammsugare för att avlägsna överskott av fukt i mattan
• För envisa spill och fläckar, använd en sprayextrationsmaskin eller eller en spray- och borstmaskin med 3-i-1-funktion.

Periodiskt underhåll
De allmäna rengöringsåtgärderna ovan bör användas vid behov för att bibehålla optimal prestanda och utseende. Coral
kan stoppa upp till 94% av all smuts och fukt i en byggnad. Periodisk underhållsfrekvens kommer att bero på
effektiviteten av de regelbundna allmäna rengöringsåtgärderna i förhållande till trafikmängden, typ av smuts och
nedsmutsningsnivåer som upplevs vid enskilda ingångar eller platser .
Notera: När sprayextrationsmaskin används, avvakta upp till 24 timmar före användning av golvet, eller använd varma
lufttorkar för att minska torktiden.

Fläckborttagning
• Använd en ren, vit tygduk, applicera en pH-neutral fläckborttagningsspray och arbeta fläcken från utsidan till mitten.
Om fläck kvarstår, repetera. Skölj noggrant med rent vatten och låt golvet torka före användning.
Använd inte blekmedel då de kan skada produkten och påverka färgen.

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.
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.

Typ av fläckar
Torra fläckar
Tuggummi
Återkommande fläckar

Tas bort med
Lossa allt överskott och
dammsug noggrant
Använd proprietär gelbaserad tuggumiborttagare
Kan vara rester från
rengöringsmedel eller att
mattan inte sköjts ordentligt

Vid eventuella tveksamheter, testa rengöringsmetoder på ett
provstycke eller en mindre synlig del av golvet.
Rekommenderade golvvårdsprodukter
Forbo Flooring Systems rekommenderar endast användning av
pH-neutrala, icke-skummande, mattvättmedel för
golvbeläggning med polyamidlugg.
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

