
SKÖTSELRÅD LAMINATGOLV
FÖR BOSTÄDER

Utgivna av Golvbranschen, GBR

ALLMÄNNA RÅD
Stoppa smutsen redan vid entrén! Ha därför alltid en or-
dentlig avtorkningsmatta innanför ytterdörren och om
möjligt även utanför. Sandkorn och liknande repar och
skadar golvet.

Tunga möbler samt spisar, kylskåp, diskmaskiner och lik-
nande måste flyttas med stor försiktighet eftersom de an-
nars kan ge bestående skador. Möbler bör vara försedda
med möbeltassar för att undvika friktionsmärken, miss-
färgning från möbelben etc.

STÄDNING

FLÄCKBORTTAGNING

Använd i första hand torra rengöringsmetoder. Gör till dag-
lig rutin att avlägsna synlig smuts. Dammsugning med fast
borstmunstycke avlägsnar de flesta torra partiklar från
golvet.

Fuktmoppa eller torka med fuktig duk vid behov. Tillsätt
ett neutralt rengöringsmedel till tvättvattnet. Tänk på att
byta tvättvatten ofta.

Laminatgolv har en god beständighet mot olika former av
fläckar. Gör ändå till rutin att ta bort fläcken genast. Efter-
torka alltid med en fuktig duk.

Starka rengörings- och lösningsmedel som thinner, ace-
ton, bensin, lacknafta och T-sprit tål golvytan bra, men ur
miljösynpunkt bör dessa medel användas med stor försik-
tighet. Skurpulver och stålull kan skada golvet.
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YTBEHANDLING
Laminatgolv behöver ej behandlas med golvpolish.

Choklad, fett,
frukt, glass,
grädde, juice,
kaffe, läsk, saft,
te, vin, ägg, öl,
blod,
exkrementer,
kräkningar, urin

Asfalt, färgkritor,
gummi, läppstift,
olja, skokräm,
sot, tusch,
cigarettglöd

Stearin och
tuggummi

Ljummet vatten med
allrengöringsmedel

T-röd, aceton eller liknande

Skrapa försiktigt efter att
det torkat ordentligt

Fläcktyp: Borttagning:

Blod Kallt vatten
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