
Reng0ringsvejledning - private hjem 

Forbo gulve har en st�rk, beskyttende finish, som g0r dem enkle at reng0re og vedligeholde. T0rmopning 

er en hurtig og nem made at holde gulvet rent for l0st snavs. Gulvfladen beskyttes ved at pafore en Forbo 

Monel film. Fil men absorberer vadt snavs og fjernes ved n�ste reng0ring. Ved hj�lp af regelm�ssig brug 

af Monelmetoden, bevares gulvets oprindelige udseende. 

2. Regelmaessig reng0ring
Hvis snavs og pletter fjernes regelm�ssigt, kan almindelig reng0ring af gulvet foretages nemt: 

• Aft0r med fiberklud, t0rmoppe eller st0vsug med b0rstemundstykke

• Fjern pletter med en hardt opvredet klud eller moppe med Monel (1/4 di Monel til 51 vand)

3. Grundreng0ring
Nar gulvet ikke l�ngere ser p�nt ud efter lang tids brug, kan det let fa sit oprindelige udseende igen: 

• Vask med Forbo C leaner , et neutralt universalt grund reng0ringsmiddel egnet til elastiske gulve og 

skureb0rste (1,5 di Cleaner til 5 I vand) 

• Fjern det beskidte vand med klud eller moppe

• Skyl med rent vand og t0r efter

• Pafor Monelfilm ved hj�lp af Monelopl0sning og t0r efter med klud eller moppe (1,5 di Monel til 5 I vand)

• Lad gulvet t0rre

Produkter 

Forbo Monel - specielt udviklet vaskeplejemiddel til Marmoleum (linoleum) og Novilon - holder gulvet 

rent og i god stand i mange ar. 

Forbo Cleaner - specielt udviklet grundreng0ringsmiddel til Marmoleum (linoleum) og Novi Ion - fjerner 

effektivt kraftig smuds mv. 

Emballage 

Flaske Forbo Monel 1 I eller dunk Forbo Monel 2,5 I 

Flaske Forbo Cleaner 1 I eller dunk Forbo cleaner 10 I 

Udstyr 

Vi anbefaler en aim. gulvklud eller t0r- / fibermoppe. 

FAQ 

Hvordan fjerner man pletter? 

Pletter ska I fjernes straks, nar de opdages. Pr0v forst pa et lille omrade eller et sted, der ikke normalt er 

synligt. De fleste pletter kan sagtens fjernes med en t0r klud eller med vand, reng0ringsmiddel, mineralsk 

terpentin eller sprit (i n�vnte r�kkefolge). Brug ALDRIG basiske produkter (salmiak, natriumcarbonat) eller 

st�rke opl0sningsmidler som f.eks. acetone til pletfjerning. 

Skridmaerker?(fra fx gummisaler/h�le) Gnub med en fin nylonsvamp, uden slibemiddel, fugtet med 

Forbo Monel. 

Grim overflade?Vask gulvet grundigt. Pafor en ny behandling med Forbo Monel. 

Glat gulv? Reng0r grundigt med varmt vand og Mon el. 

Ridser? Fjern eventuelt snavs fra ridserne, og pafor en ny behandling med Forbo Monel. Skan gulvet ved at 

bruge d0rmatter. 

Stoleben og inventor? For at undga ridser og skader pa gulvet ska I kontaktfladen pa inventar og stole 

v�re afrundede og uden skarpe kanter. Anvend f.eks. bl0de filtdupper. 

Metal og plast kan s�tte m�rker pa overfladerne sa beskyt i videst muligt omfang mod disse. 




