
Inledning
Peace  tillverkas med avsikt användas på offentliga platser där de utsätts hård användning. För att bevara 
utseendet och förlänga dess livlängd, ber vi er att följa dessa rengörings-instruktioner:

Förutsättningar
•	 Undvik onöding nedsmutsning genom att ha en Coral entrématta. Den har hög sug och speciellt 

utformad för att ta smuts, så ditt golv och skyddas och städkostnaderna minskar samtidigt.
•	 Entrézonen placeras vid ingångarna samt ex vis mellan produktion och kontor, mellan kök och 

restaurang och i hissar. För att få maximal nytta av din entrézon bör den ha en storlek av åtminstone 2 
till 3 meter. Dammsug entrémattan ofta och rengör regelbundet.

Dagligt underhåll
Högtrafikerade områden som korridorer och rum där många människor vistas ska dammsugas 
dagligen. Mindre frekvent använt rum dammsugas 1-2 gånger i veckan efterbehov. För dammsugning 
rekommenderas en kraftfull dammsugare med monterat motormunstycke/borstvals eller en dammsugare 
med en fast, roterande borstar.

Fläckborttagning (Mattan inspekteras dagligen för fläckar)
•	 Vattenfläckar (kalkavlagringar)  

Tas bort med 25% ättiksyra, 1 del till 15 till 20 delar vatten. 
•	 Jord- och sandfläckar 

Fläckar orsakade av våt jord eller sand kan dammsugas bort, när mattan är torr. De flesta av de andra 
märken kan avlägsnas med en blandning av 96% vatten och 4% ammoniak. Fläcken behandlas från 
ytterkanten mot mitten med rena trasor. 

•	 Socker och stärkelse fläckar 
Ta bort med en lösning av ett alkaliskt rengöringsmedel för utan fettsyrainnehållet i lösning efter 
tillverkarens instruktioner.

•	 Olje-och fettfläckar 
Ta bort med lösningsmedel, till exempel  terpentin som inte innehåller mineral olja. 

•	 Tuggummi 
För avlägsnande av tuggummi används  kylspray.

Periodiskt underhåll
Som regel mattan rengöras grundligt 1-2 gånger per år. Färre trafikområden max. vartannat år. Följande 
förfarande ska användas:
1. Mattan dammsugas och fläckar tas bort enligt ovan.
2. Mattan tvättas med sprayexstraktionsmaskin och ev med alkaliskt rengöringmedel utan 

fettsyreinnehåll. Spola med vatten tills returvattnet är ren och fri från skum och rengöringsmedel. Efter 
torkning (cirka 6 till 12 timmar) damsug mattan omsorgsfullt. Alternativt: Mattan rengöres med HOST 
eller Chem Dry torrtvätt enligt deras rekommendationer.

Viktigt
Både i fläckborttagning och av grundläggande rengöring är det inte rekommenderat att använda så 
kallade ”Mattschampo”.
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creating better environments

Forbo Flooring ingår i den schweiziska 
Forbokoncernen och erbjuder ett 
komplett sortiment av golvprodukter 
för såväl företag som privatpersoner. 
Våra högkvalitativa textil-, linoleum-, 
vinyl- och parkettgolv förenar funktion, 
färg och design, vilket möjliggör 
helhetslösningar för golv i alla miljöer.


