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Städinstruktioner  
Betong, sten, terrazzo & designgolv

Nedan följer allmänna anvisningar för underhåll av slipade 
golvytor av natursten, terrazzo och diamantslipade designgolv.

Behandling efter slipning/renovering
Om kalkutfällningar kvarstår på nygjuten betongyta, design- eller terrazzogolv bör 
golvet maskinskuras noggrant med diamantimpregnerade skurrondeller, typ Twister eller 
ShinePro innan behandling med såpa eller annan impregnering utförs.

Ev. kan rengöring även göras med allrengöringsmedel (pH 7-10 i koncentrat)

Därefter behandlas ytan med Linotol Solid Ground Såpa
Blanda ca 3-5 delar såpa till 100 delar vatten (3-5 dl /10 l vatten). Applicera bland-
ningen med mopp eller skurmaskin. Låt blandningen verka och tränga ner i ytan men 
inte torka in helt. Skura av ytan och sug upp vattnet. För en högre glans kan High-Speed 
polering utföras när ytan är helt torr. 

Daglig städning
För daglig städning rekommenderas användning av kombiskurmaskin. I mindre utrym-
men används lämpligen sk. svep-moppar. Kombiskurmaskinen bör utrustas med lämplig 
underhållsrondell, typ ShinePro buff eller Twister Grön.

Använd Linotol Solid Ground Såpa i kombiskurmaskin i blandningsförhållande 1 del 
såpa /200 delar vatten (0,5 dl /10 l vatten). Moppas golvet manuellt kan doseringen 
ökas något, ca 1 dl såpa /10 lit vatten.

Om ytan efter en tid känns ”oljig” (ytan är mättad med såpa) kan man bryta av rutinen 
och städa golvet några gånger med ett allrengöringsmedel (pH 7-10 i koncentrat) och 
då följa anvisningar för dosering. Därefter återupptas daglig städning med såpa.

Städintervall
Lämplig städintervall är självklart beroende på hur golvytorna används och ett lämpligt 
schema för städning och golvvård bör utarbetas. Hårt belastade ytor städas dagligen, 
många andra veckovis och en del med längre intervaller.

Periodiskt underhåll
Om golvet efter tid tappar sin lyster och städbarhet kan man normalt med relativt enkla 
medel uppgradera ytan med en underhållsslipning/polering och ny impregnering.
Linotol hjälper gärna till och tar fram förslag.


