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1. Byggerengøring 
Det er vigtigt at fjerne al snavs og betonstøv fra dit nye gulv efter montering. 
 
• Fjern al løst snavs, rester, støv og grus ved at feje, støvsuge eller tørmoppe. 
• Vask gulvet med neutralt universalgulvrengøringsmiddel. 
Hvor det er relevant, f.eks. større eller meget snavsede områder, kan der anvendes en skuremaskine (150-300 
o./min.) eller kombinationsmaskine med vaskerondel. 
Tip: I tilfælde af cementstøv tilsættes evt. ca. 2 % citron- eller eddikesyre til vaskevandet for at ph-neutralisere 
det. 
 
• Fjern det beskidte vand og skyl efter. 
• Lad gulvet tørre helt før brug. 
• Om nødvendigt kan gulvet tørres eller spraypoleres med skuremaskine og vaskerondel. 
• Gulvet er nu klar til brug, og der er ikke behov for yderlige behandling eller påføring af finish. 
 
2. Regelmæssig rengøring 
Valget af metode til regelmæssig rengøring afhænger af det forventede omfang af snavs, slid og ønsker om 
udseende og hygiejnestandard. 
 

1. Fjern støv og løst snavs ved at støvsuge, feje eller moppe. 
2. Fjern pletter og spild med en fugtig moppe og et universal-gulvrengøringsmiddel. Anvend alternativt 

skuremaskine eller kombimaskine. 
3. Det kan være nødvendigt med en kombineret rengørings- og vedligeholdelsesindsats i dit     

regelmæssige rengøringssystem.  
 
Flere forskellige systemer kan anvendes til dette formål: 
 
• Et sæbefilmsystem (Forbo Monel) 
• Et voksbaseret system 
• Et spraysystem 
 
3. Vedligeholdelse 
Følgende vedligeholdelsesindsatser skal anvendes efter behov til vedligeholdelse og genopretning af et 
tilfredsstillende udseende. 
 
Efter de følgende trin er gulvet igen klar til regelmæssig rengøring. 

1. Fej, mop eller støvsug gulvet for at fjerne løst snavs og skidt. 
2. Rengør gulvet med en kombinationsmaskine med en vaskerondel og et neutralt 

universalgulvrengøringsmiddel (Forbo Cleaner). Anvend om nødvendigt en af 
vedligeholdelsesprodukttyperne i punkt 3 under "Regelmæssig rengøring" 

 
Ved kraftigt tilsmudsede områder kan følgende trin udføres efter trin 1. 
• Skrub med grøn rondel og et neutralt universalgulvrengøringsmiddel (Forbo Cleaner). 
• Skyl efter med rent vand, og lad gulvet tørre. 
• Poler med skuremaskine med en vaskerondel. Anvend om nødvendigt en af 

vedligeholdelsesprodukttyperne i punkt 3 under "Regelmæssig rengøring". 

 Rengøringsvejledning 

Linoleum 
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Beskyt gulvet 
Alle nylagte gulve bør være dækket af og beskyttet med egnet 
afdækningspap eller plader i byggeperioden, så der ikke opstår 
skader og unødig slidtage. 
Påvirkes gulvet i det daglige af inventar skal det beskyttes mod 
ridser fra f.eks. stole- og bordben af påsatte ”beskyttelsesdupper” 
af et lyst, blødt materiale. Kontorstolshjul og lignende skal være af 
blødt materiale, egnet til elastiske gulvbelægninger (i henhold til 
EN425 og EN12529). 
Dryp fra spritdispensere el. lign. kan med tiden påvirke overfladen. 
Beskyt gulve mod denne påvirkning, hvis du vil modvirke 
pletdannelse. 
 
Anvend indgangs-måttesystem 
Op til 80% af snavs og løst smuds bringes ind i en bygning via 
fodtrafikken. Vi anbefaler korrekt brug af en god kvalitet 
måttesystem som Forbo Coral og Nuway, som kan reducere 
mængden af snavs samt nedsætte vedlige-
holdelsesomkostningerne og væsentligt forbedre gulvenes visuelle 
udseende. En almindelig accepteret tommelfingerregel er, at et 
minimum på 4 - 10 trin er påkrævet før fugt, løst smuds mv. fjernes 
effektivt. 
 
Rengøring 
• Regelmæssig rengøring er mere fordelagtig og 
omkostningseffektiv end lejlighedsvis kraftig rengøring. 
• Brug anbefalede rengøringsmidler. Rengøringsprodukter og 
udstyr af høj kvalitet sikrer en effektiv vedligeholdelse og udgør 
kun en lille del af de samlede vedligeholdelsesomkostninger. 
• Følg altid producentens anvisninger for rengøringsmidler. 
• Følg altid sikkerhedsanvisninger. 
• Husk at det kan være nødvendigt at rengøre lyse og ensfarvede 
gulve oftere. 
 
Korrekt brug af rengøringskemikalier 
Ukorrekt brug af alkaliske rengøringsmidler og stripprodukter kan 
beskadige gulvbelægninger. For hyppig behandling eller 
utilstrækkelig rensning kan forårsage revner, krympning og/eller 
misfarvning. Linoleum gulve bør aldrig rengøres med høj pH 
kemikalier (> pH 9), fordi det kan skade gulvet. 
Der må ikke anvendes rengøringsprodukter der indeholder 
slibemidler. 
 
FAQ 
Hvor ofte skal jeg rengøre mit gulv? 
Den optimale frekvens for rengøring og vedligeholdelse er 
bestemt af den måde gulvet anvendes på. I rengørings-og 
vedligeholdelsesplanen er det vigtigt at konstatere 
smudsbelastning på gulvet. F.eks ligger det i nærheden af 
indgangen til bygningen eller på øverste etage? Vil påvirkningen 
være tør eller fugtig smuds? Hvilket niveau af trafik, vil det blive 
udsat for? Osv. 
 
Kan jeg anvende PUR/polish på mit gulv? 
Når dit gulv bliver slidt i overfladen skal du anvende et 
overfladeopbyggende produkt som f.eks. PUR eller Polish. Brug af 
dette påvirker ikke produktgarantier. 
Hvis PUR/polish udlægges skal Topshield overfladen ikke fjernes. 
Hvis du vælger at anvende en PUR/polish, så kan overflade-
genskaberne på gulvet ændre sig. 
 

Tips & Tricks 
 
Pletter forårsaget af Fjernes med 
Chocolade, fedt, æg, 
kaffe, juice, etc. 

Neutral floor cleaner in lunkent vand 

Asfalt, olie, gummi, sod Grundrengøringsprodukter eller 
husholdningssprit 

Farvepenne, læbestift,  Husholdningssprit, viskelæder 
Tyggegummi Kølespray eller eventuelt is i 

plastpose. Pletten krakelerer og 
skrabes forsigtigt bort, når den er 
tørret ordentligt 

Stearinlys Fjern størknet stearin forsigtigt. 
Placér absorberende papir på 
pletten og gnub forsigtigt ovenpå 
med strygejern ved 70 °C 

Rust Let surt rengøringsmiddel pH 3-4 
Brændemærker Skrub forsigtigt med skuresvamp 
 
Tips til polering 
Spray- eller tørpolering kan fjerne skridmærker og samtidig 
reparere mindre ridser men forøger samtidig glansen. Anvend altid 
rene pads.  
 
Rengøringsmaskiner og pads 
Rengøringspads  
Pas godt på dine pads. Kontrollér og vend når de bliver snavsede. 
Vask, skyl og hæng til tørre efter brug. 
Farvekoder angiver ydeevne af pads. Dette vil variere afhængigt af 
producenten. For eksempel: 
 
Ydeevne 3M 
Polér-rondel Hvid 
Vaske-rondel Rød 
Skure-rondel Grøn/Blå 
Stripping Grøn/Blå 
High speed  Check med producent 
 
Maskinhastigheder 
Til maskinrengøring- og vedligeholdelse, er 150 til 300 rpm 
velegnet. Til spray- og tørpolering, er 300 til 500 rpm den 
anbefalede hastighed for at udligne glans- uregelmæssigheder og 
genoprette gulvet oprindelige udseende. 
 
Ledende Marmoleum Ohmex 
For at bibeholde ledeevnen i Ohmex gulve skal gulvet rengøres og 
vedligeholdes med produkter, der ikke hindrer dette. 
 
Marmoleum decibel  
Marmoleum Decibel er beregnet som gulvbelægning i lokaler, 
hvor der stilles krav om trinlydsdæmpning, og hvor en blødere 
gangkomfort er ønskelig. Vær opmærksom på at blødere 
gulvmateriale som Marmoleum Decibel er mere sensitivt over for 
indtryksmærker og skader fra stoleben og hjul. Afhængig af brug 
må en øget vedligeholdelsesfrekvens af svejsefuger forventes. Se 
gulvfakta.dk 
 
 
 
 


