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1. Byggerengøring 
 
• Støvsug gulvet med en støvsuger, helst med roterende børster. 
• Fjern eventuelle pletter/spild/mærker osv. 
• Lad Flotex tørre, hvis den er blevet våd. 

2. Regelmæssig rengøring 
 
Udformningen af et effektivt vedligeholdelsesprogram vurderes i forhold til 
anvendelsesområdet, smudsbelastningen og den ønskede rengøringsstandard. 
Et regelmæssigt vedligeholdelsesprogram minimerer behovet for og omfanget af 
større genoprettende vedligeholdelsestiltag. 
Flotex bør støvsuges regelmæssigt med en støvsuger med roterende børste. 
Cylinderstøvsugere er velegnede og effektive hvis de har et motoriseret 
børstemundstykke. 
Tør spild op så hurtigt som muligt, så det ikke bliver permanent. Skyl altid 
eventuelle rengøringsmidler ud.  

Maskinel behandling i regelmæssig rengøring:  

• Til fliser eller planks anbefales sprayektraktionsmaskine.  
• Til banevare anvendes valsebørstemaskine eller skuremaskine med 

tæppebørster 

 

3. Vedligeholdelse  
Til vedligeholdelse af Flotex kræves kun almindeligt rengøringsudstyr til 
gulvbelægninger. 

Rengøringshyppighed og maskinens type beror blandt andet på gangtrafikkens 
omfang, smudstypen og den påkrævede renhedsgrad. Vi anbefaler en fast 
rengøringsplan for gulvbelægningen. 

 
Passende maskintyper 
 
• Sprayekstraktionsmaskine (velegnet til fliser/planks): God ved let til 
middelsvær tilsmudsning. Der kan evt. kræves kemikalier til nedbrydning af svær 
smuds og fedt (tæpperens). 
 
 
 
 

Rengøringsvejledning 

banevarer & fliser 
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• Vådskuring med skuremaskine (kun banevarer): Den bedste 
rengøringsmetode for tilsmudset Flotex. Vand med eller uden rengøringskemi og 
bearbejdning med børster giver gode resultater. Anvend en langsomt roterende 
skuremaskine med "børste" til tæppeshampoo samt vandstøvsuger. Skyl grundigt 
efter brug af rengøringsmidler. 
 
 

• Combimaskine (kun banevarer): Et godt kompromis mellem 
sprayekstraktion og vådskuring med spray, cylindrisk børste og bortsugning på 
samme tid. 

 

• Valsebørstemaskine med roterende cylindriske børster (kun 
banevarer): God til hyppig rengøring. Resultatet er afhængigt af god mekanisk 
funktion, men der kræves ikke meget vand, hvilket sikrer hurtig tørring. 
 
 

• Tørrensning kan benyttes på Flotex, især steder, hvor der kræves permanent 
adgang. 

Bemærk: Hvis der benyttes rengøringsmidler/kemikalier osv., skal det sikres, at 
Flotex skylles ordentligt igennem. Rester af rengøringsmidler kan give anledning 
til problemer. Lad altid gulvet tørre. Betræd ikke våd Flotex. 

Har du spørgsmål til vedligeholdelse af Flotex  er du velkommen til at kontakte os. 
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