
På marknaden finns ett stort utbud av golvvårdsprodukter. Många kan känna osäkerhet inför valet av 
golvvårdssystem. För att säkert uppnå ett bra resultat erbjuder Forbo Flooring en skötselgaranti. Vi har 
utgått från vår samlade erfarenhet av golvskötsel och lagt tyngdpunkten på följande krav:

Enkelt system  Systemet skall innehålla ett fåtal olika kemikalier med väl definierad funktion.

Materialåtgång  Både ur kostnads- och miljösynpunkt skall förbrukningen av städkemikalier vara låg. 

Bra resultat   Systemet skall ge ett golvutseende som framhäver golvmaterialens specifika  
kvaliteter och bevarar golvets funktion.

Mjölningsfrihet   Mjölning och därav medföljande obehag är den viktigaste säkerhetsfrågan att  
beakta vid val av skötselsystem.

Kombination   Systemet skall fungera för linoleumgolv eller linoleumgolv i kombination med  
plastgolv från Forbo Flooring AB.

I-VAX-systemet från PLS uppfyller våra krav. 
Vi har därför tillsammans med PLS utformat en gemensam skötselgaranti.

Utseende och funktion
Forbo Flooring och PLS garanterar härmed att konsekvent skötsel med  
PLS I-VAX-system bevarar golvens utseende och funktion.

Låg materialåtgång
I-VAX-systemet ger låg materialförbrukning, normalt endast några gram per m2 och år, räknat  
som torrsubstans. Den specifika förbrukningen bestäms i det enskilda fallet.
Forbo Flooring och PLS garanterar att materialförbrukningen för löpande skötsel och  
underhåll i det aktuella projektet ej överstiger följande mängder:

I-VAX ..............................................................................................liter koncentrat per m2 och år

Storfix ...........................................................................................liter koncentrat per m2 och år

Om materialåtgången överstiger angiven mängd erbjuder Forbo Flooring och PLS ett kostnadsfritt 
åtgärdspaket och utbildning för att normalisera materialåtgången.

Snabb rådgivning 
Forbo Flooring och PLS garanterar att rådgivning/teknisk service alltid är  
tillgänglig senast en vecka efter mottagen anmälan.

SKÖTSELGARANTI
För Forbo Floorings linoleumgolv

GARANTIÅTAGANDE
Skötselgarantin innebär att Forbo Flooring och PLS  

gemensamt gör nedanstående utfästelse:



Produkter

Objekt

Yta   m2 linoleum   m2 plastgolv

Inläggningsdatum

Köpare     Skötselansvarig

Namn     Namn

Adress     Adress

Tel     Tel

Org. Nr.

Garanti enligt ovanstående åtagande och nedanstående villkor bekräftas   Ort   Datum

Forbo Flooring                 PLS support AB                             Köpare                                             Skötselansvarig

Namnförtydligande

GARANTIVILLKOR
 

•  Garantin omfattar nylagda linoleumgolv, eventuellt i kombination med plastgolv av Forbo Floorings fabrikat och 
gäller 10 år från inläggningsdatum.

• Golven skall vara lagda i utrymmen lämpliga för respektive golvmaterial enligt Forbo Floorings rekommendationer.
• Golven skall vara installerade enligt Forbo Floorings gällande läggningsanvisningar.
• PLS I-VAX-system skall användas för golvvården. Inga andra städkemikalier får användas.
•  Städpersonalen skall vara utbildad i golvvård med I-VAX-systemet. Ett av PLS godkänt städschema skall efterföljas.
• Med mjölning avses lösa, pulverformiga polymerrester från ytbehandlingen.
•  Vill köparen göra gällande att fel som omfattas av garantin föreligger skall denne genast underrätta Forbo Flooring 

och PLS. Forbo Flooring och PLS skall snarast möjligt besiktiga golven för att avgöra om fel enligt garantin föreligger 
eller ej.

•  Finner Forbo Flooring och PLS att anmält fel faller under garantin skall de solidariskt svara för att golvet återställs i 
felfritt skick. Forbo Flooring och PLS beslutar om lämplig metod för att åtgärda felet.

•  Forbo Flooring och PLS svarar inte på grund av denna garanti för eventuella följdskador eller indirekt förlust som 
köpare eller tredje man kan drabbas av.

• Köplagens regler om påföljder vid fel skall inte vara tillämpliga utöver vad som följer av dessa garantivillkor.
•  Forbo Flooring och PLS skall inte genom denna garanti vara skyldiga att erlägga ersättning med eller vidta åtgärder 

för ett belopp överstigande den erlagda köpeskillingen för golvmaterialet som drabbats av felet.
•  Skulle under garantitiden ändringar i fastighetens ägar- eller driftsförhållanden uppstå som kan påverka köparens 

ansvar enligt garantin, åligger det köparen att snarast, dock senast inom fyra månader efter ändringen underrätta 
Forbo Flooring och PLS därom.

•  Kan parterna inte enas om huruvida ett fel omfattas av garantin skall frågan härom hänskjutas till en av båda parter 
godkänd skiljeman. Kostnaderna för skiljemannen skall delas lika mellan parterna oavsett utgången av skiljetvisten.

GARANTIBEVIS


