
Forbo Flooring A/S, Hagaløkkveien 7, 1383 Asker, Tlf 66 77 12 00, Fax 66 77 12 40 
e-mail info.norway@forbo.com,  www.forbo.no

VEDLIKEHOLDSANVISNING 
PUR-FORSTERKEDE VINYLGULV 
Sphera, Nordstar, Smaragd og Eternal  

Generelt 
Vinylgulv med et PUR-forsterket overflatesjikt er velegnet for offentlig miljø. Hvis det 
vedlikeholdes på riktig måte, er gulvmaterialet svært slitesterkt, og det har lang levetid. Den lave 
overflatefriksjonen gjør gulvet lett å holde rent, og tørre metoder er å foretrekke. Ved valg av 
gulvmateriale bør vedlikeholdets økonomiske side vurderes, og det samme bør utformingen av 
entreer og trapperom. Valg av farge og mønster påvirker også behovet for vedlikehold. Møbler 
bør utstyres med føtter av rustfritt stål uten skarpe kanter. Bruk aldri sterkt alkaliske 
rengjøringsmidler, skurepulver eller sterke løsningsmidler, da disse kan skade gulvet. Se punkt 4, 
"Flekkfjerning". Nedenfor angitte pH-verdier gjelder bruksløsning. 

1. BYGGRENGJØRING
1.1 Grovrengjøring
Rengjør gulvet for avfall, smuss og støv. Støvsug og/eller fei gulvet nøye.
Bruk:
- Støvsuger
- Feiekost

1.2 Rengjøring 
Skur gulvet rent. Bruk gjerne kombimaskin eller skuremaskin og et nøytralt rengjøringsmiddel. 
Følg produsentens anvisninger. Sug opp alt vann. 
Bruk: 
- Skuremaskin med rød eller gul rondell eller børste og
- Vannsuger
- Kombimaskin med rød eller gul rondell eller børste
- Skureklut, skurebørste
Nøytralt rengjøringsmiddel (pH 7-8)

1.3 Skylling 
Skyll gulvet minst to ganger. Sug opp alt vann etter hver skylling. La gulvet tørke. 
Bruk: 
- Svaberutstyr og
- Vannsuger
- Kombimaskin

1.4 Polering 
Ved behov skal gulvet tørrpoleres. 
Bruk: 
- Polermaskin med hvit, gul eller rød rondell
- Kombimaskin med hvit, gul eller rød rondell
- Polermaskinens turtall bør ikke overstige 1 000 omdr.
pr. minutt

2. DAGLIG RENGJØRING
Ved alt vedlikehold skal man prøve å bruke tørre metoder. Med tørre metoder holdes
rengjøringskostnadene nede, og gulvets levetid øker. Dessuten er det en fordel for arbeidsmiljøet
å slippe å håndtere vann og rengjøringskjemikalier.
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2.1 Tørr-/fuktmopping 
Det daglige vedlikeholdet består først og fremst av tørr- eller fuktmopping. 
Bruk: 
- Mopp og mopp-presse 
- Forhåndsimpregnert engangsklut 
- Klargjorte mopper fra vaskemaskin 
Evt. nøytralt rengjøringsmiddel (pH 7-8) 
 
2.2 Flekkfjerning 
Flekker og lokalt smuss fjernes umiddelbart med tørkeklut. For vanskelige flekker, se punkt 4. 
Bruk: 
- Tørkeklut 
 
2.3 Våte metoder 
Til skitne gulv benyttes våtmopping. Ettertørk alltid med tørr mopp. Bruk nøytralt 
rengjøringsmiddel. Følg produsentens anvisninger. 
Bruk: 
- Mopp og mopp-presse 
Nøytralt rengjøringsmiddel (pH 7-8) 
 
2.4 Maskinelle metoder 
For best resultat benyttes kombimaskin. Bruk hvit, gul eller rød rondell eller myk børste. Ved stor 
slitasje tilsettes gulvrengjøringsvoks/gulvpleievoks. 
Bruk: 
- Kombimaskin med hvit, gul eller rød rondell eller 
myk børste 
Nøytralt rengjøringsmiddel (pH 7-8) 
 
Våtrom 
I rom der vannsprut kan forårsake kalkavleiringer, er det noen ganger nødvendig med sure 
rengjøringsmidler (pH 4-5). Utstyr våtrom med en gummisvaber, slik at vannsprut og -søl kan 
fjernes umiddelbart for å redusere avleiringen på gulvene. Oppbevar ikke gummisvaberen 
stående på gulvet eller hengende mot en vinylvegg; misfarging (migrasjon) kan lett oppstå. (Se 
punkt 4, "Flekkfjerning".) 
 
3. PERIODISK VEDLIKEHOLD 
I tilknytning til det periodiske vedlikeholdet skal gulvet inspiseres med tanke på skader, 
sveisefuger etc. Tiltak iverksettes ved behov. 
 
3.1 Tørrpolering 
Rengjør gulvet skikkelig etter punkt 2. Når gulvet er tørt, tørrpoleres det med polermaskin eller 
kombimaskin 
for å utbedre slitte og matte flater. Bruk hvit, gul eller rød rondell. Spraypolering kan benyttes for å 
forbedre flater med kraftigere punktslitasje. 
Bruk: 
- Polermaskin med hvit, gul eller rød rondell 
- Kombimaskin med hvit, gul eller rød rondell 
- Polermaskinens turtall bør ikke overstige 1 000 omdr. pr. minutt 
Nøytralt rengjøringsmiddel (pH 7-8) 
Ved sprayrengjøring brukes polerbar voks i dosering 1:10. 
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3.2 Rengjøring 
Ved vanskelige tilfeller av slitasje og/eller tilsmussing skal gulvet skures før tørrpoleringen 
begynner. La en oppløsning med nøytralt rengjøringsmiddel virke noen minutter. Maskinskur 
deretter gulvet og sug umiddelbart 
opp alt forurenset vann. Bruk gjerne kombimaskin. Ved sterkt tilsmusset overflate (f.eks. fett 
smuss, olje e.l.) kan grovrent (pH 10) være nødvendig. Etterskyll da etter punkt 1.3. Avslutt alltid 
med tørrpolering etter punkt 3.1 når gulvet er tørt. 
Bruk: 
- Kombimaskin 
- Skuremaskin og 
- Vannsuger 
Nøytralt rengjøringsmiddel (pH 7-8) 
Ved fett smuss evt. grovrent (pH 10) 
Gamle, slitte gulv kan forbedres med gulvpleievoks 
eller et likeverdig produkt. 
 
MERK! Doser alltid etter produsentens anvisninger. Overdosering kan skade gulvet og medføre 
økt tilsmussing! 
 
4. FLEKKFJERNING 
Generelt 
PUR-forsterkede vinylgulv påvirkes ikke av vanlig søl. Søl kan f.eks. tørkes opp med 
husholdningspapir før det har rukket å tørke. Ettertørk alltid med tørkeklut/husholdningspapir og 
rent vann. Flekker skal fjernes straks, ellers kan visse flekker trenge ned I vinylbelegget og 
bite seg fast, såkalt migrering. Dette gjelder f.eks. asfalt, fargestift, kopimaskintoner, 
merker etter gummihæler, kulepenn og skokrem. Visse fargestoffer i plastryer, gummiben, 
vognhjul, trykk på plastposer m.m. kan gi en misfarging som ikke kan fjernes. Bruk aldri 
sterkt alkaliske rengjøringsmidler, skurepulver eller sterke løsningsmidler, da disse kan skade 
gulvet. Ettertørk alltid med tørkeklut/husholdningspapir og rent vann. 
 
Flekker av:  Fjernes med: 
Sjokolade, fett, frukt, juice, 
iskrem, fløte, kaffe, brus, 
saft, te, vin, egg, øl, 
ekskrementer, 
urin 
 

 Nøytralt rengjøringsmiddel 
blandet ut i lunkent vann 

Asfalt, gummi, olje, skokrem, 
sot, fargestift, lepppestift, 
tusj 
 

 White spirit. Bruk hvit eller 
rød nylonklut 
 

Stearin og tyggegummi 
 

 Kjølespray, isbiter. Skrap 
forsiktig når det er helt tørt 
 

Blod 
 

 Kaldt vann, evt. tilsatt ammoniakk 
 

Sigarettglo 
 

 Skrap med kniv/sikling og 
etterpoler med fin skurenylon 
 

Rust 
 

 Nøytralt rengjøringsmiddel 
og oksalsyre 
 

Lim  Limvask, petroleter 
Tørk nøye med bomullsklut 
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4. ORDLISTE 
Alkalisk, basisk; pH-verdi>7. Rengjøringsmidler for gulv er mer eller mindre basiske. Midler av 
typen grovrent er mer basiske enn midler av typen allrent. Sterkt basiske rengjøringsmidler 
(pH>10) bør unngås. 
 
Gulvrengjøringsvoks; gulvpleiemiddel med rengjørende effekt (ikke tensider) som danner et 
polerbart, smussavstøtende overflatesjikt uten byggende egenskaper. 
 
Gulvvedlikeholdsmiddel; samlebetegnelse for rengjørende/vedlikeholdende midler, f.eks. 
gulvrengjøringsvoks, gulvpleievoks, vaskepolish, vaskevoks etc. 
 
Gulvpleievoks; gulvpleiemiddel med høy rengjørende effekt (tensider) som danner et polerbart 
overflatesjikt uten byggende egenskaper. 
 
Highspeed-polering; polering med polermaskin med turtall over 400 omdr./min. Normalt den type 
polering som er aktuell for tørrpolering av PUR-forsterkede vinylgulv. Kombimaskiner polerer i 
highspeedområdet. 
 
Lowspeed-polering; polering med polermaskin med turtall under 400 omdr./min. Skuremaskiner 
arbeider normalt i lowspeed. Lowspeed-polering som tørrpolering av PUR-forsterkede vinylgulv 
tar lengre tid enn highspeed-polering. 
 
Løsemiddel; væske med evne til å løse opp annet stoff (vanligvis menes fettløsende). Brukes 
f.eks. til å løse opp merker etter skohæler. Etterskylling er nødvendig.  
 
Nøytral; pH-verdi nær 7. Nøytrale rengjøringsmidler (pH ca. 7) skal tilstrebes ved pleie og 
vedlikehold av gulv. 
 
pH, pH-verdi; mål for produktets alkalitet eller surhetsgrad, gjelder her pH-verdi i bruksløsning. 
 
Rengjøringsmiddel; samlebetegnelse for kjemiske produkter til rengjøring. 
 
Spraypolering; polering med polermaskin med tilførsel av et overflatebehandlingsmiddel, f.eks. 
gulvpleievoks. 
 
Sur; pH-verdi<7. Lett sure rengjøringsmidler (pH 3-4) benyttes på f.eks. kalkflekker. Sitronsyre er 
et eksempel på et lett surt rengjøringsmiddel. 
 
Tørrpolering; polering med polermaskin uten spesiell tilførsel av overflatebehandlingsmiddel. 
Tørrpolering passer for å gi overflatefinish til PUR-belagte gulv. 
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