
Skötselanvisning Colorex  

BYGGSTÄDNING 
Byggstädning, som är rätt utförd, är ett av de viktigaste städmomenten under golvets brukstid. 
Felaktigt utförd byggstädning kan skada golvet och försvåra framtida underhåll. 

• Börja alltid med torra rengöringsmetoder, t ex dammsugning, sopning eller moppning.
• Rengör sedan golvet med ett neutralt rengöringsmedel ( pH 6 – 8 ) i vattnet. Använd så lite
vatten som möjligt vid rengöringen. Rengöringen utförs lämpligen med kombinationsmaskin
eller skurmaskin och röd rondell. Blå eller grön kan användas om golvet är hårdare smutsat.

• Sug snabbt upp överflödig rengöringslösning med vattensug för att förhindra återsmutsning.
• Skölj golvet med rent vatten minst två gånger. Sug därefter upp resterande sköljvatten så

snabbt som möjligt med vattensug.
• Låt golvet torka.
• Avsluta med torrpolering med maskin och polerrondell.

Ovanstående byggstädning utförs på Colorex limmat mot fast undergolv. 

Byggstädning av Colorex lagt som upphöjt installationsgolv utförs med fuktmoppning utan 
sköljning, för att hindra att vatten rinner ner mellan plattstativen.

SKYDDA NYINSTALLERADE GOLV
Alla nylagda golv bör täckas och skyddas under byggtiden med ett täckmaterial som inte 
missfärgar golvet. Använd möbeltassar på stolar och bord för att minska risken för repor. 
Länkhjul och möbeltassar ska vara av mjukt material och lämplig för hårda/halvhårda  
golvbeläggningar (enligt EN425).

BEHANDLING  
Colorex SD och EC som är elavledande golv får inte behandlas med traditionella polishar 
eller vaxer. Om behandling ändå är ett önskemål, skall användaren kontrollera produktens 
elektriskt avledande egenskaper med respektive tillverkare. Behandlingsprodukten skall 
vara av ESD typ.  

DAGLIG REGELMÄSSIG STÄDNING 
Torr- eller fuktmoppning. Använd ej moppar innehållande silikonlösningar.  

VID BEHOV 
Fukttorka golvet med väl pressad torkduk eller mopp. Använd neutrala rengöringsmedel. 
Använd aldrig rengöringsprodukter som kan förändra golvets elavledande egenskaper.  

PERIODISKT 
Torrpolera golvet med maskin och polerrondell. Vid hård nedsmutsning kan medelgrov (blå) 
rondell användas på lågvarvig skurmaskin vid poleringen. 

Forbo Flooring AB - Box 172 - SE-401 22 Göteborg - 421 32 Västra Frölunda –
Tel +46 (0)31 89 20 00 - Fax +46 (0)31 28 44 47 - e-mail info.sweden@forbo.com 


