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Varför ska man underhålla golvet?

För att få en renare och mer hållbar golvyta krävs det regel-
bundet underhåll. Det är inte bara valet av golvmaterial som 
bidrar till ett bra golv utan även skötseln av golvet! 

Med rätt val av metod och kemikalier förbättras golvets kvalité och livslängd avsevärt. 
Även miljöpåverkan minskas som en följd av rätt underhåll. Trots att man sköter sitt golv  
så tenderar golven att behöva en professionell översyn och eventuellt en revidering  
av tidigare rekommendation till en anpassad underhållsplan som snabbt och långsiktigt 
lönar sig.

Linotol har testat och tagit fram ett underhållsprogram för att få den bästa ytan och längsta 
hållbarheten. Metoden kan även anpassas för att renovera och uppgradera äldre golv.
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Underhåll – Initial behandling för nygjutna golv

På ett nygjutet betonggolv framträder kalkutfällningar i mer 
eller mindre utsträckning samtidigt som ytan är mer sugande 
vilket gör att den drar åt sig smuts som bärs av vatten.

Under de första månaderna skall golvet därför behandlas med en Solid Ground  
Betongsåpa (eller likvärdig ) som rengöringsmedel. Såpan har en kemisk förening av 
fettsyraoljor och alkaliska ämnen som impregnerar ytan och ger golvet ökad glans 
och förbättrad städbarhet.
 
De första månaderna bör Combiskurmaskinen vara utrustad med en grov rondell, typ 
svart skurnylån, för att polera bort eventuella utfällningar. Byt därefter till röd rondell som 
används för underhåll. Alternativt kan diamantimpregnerade skurnylon användas, typ 
Linotol ShinePro eller HTC,s Twisterrondeller. Blanda betongsåpa i förhållande 1:100 
med vatten. Vid kraftig utfällning kan doseringen ökas.

Alternativ: Med fördel kan en intensivbehandling med ytpolering och impregnering 
göras innan golvet tas i bruk för att direkt övergå till normal städrutin. 

Begär offert från Linotol.

Daglig rengöring
Sopa ytan från löst sittande smuts. Blanda betongsåpa och vatten enligt anvisningar  
på dunken, 0,5-1 dl per 10 liter vatten i kombiskurmaskinen. Använd med fördel dia-
mantimpregnerad skurrondell, Linotol ShinePro 1800 eller buff, alternativt HTC Twister 
Gul eller Grön.

OBS: Maskinskurning med Combiskurmaskin utrustad med borstvals kan skada ytan.

Vid mindre ytor som städas för hand eller där kombiskurmaskin inte kommer åt, svep-
moppas golvet med motsvarande dosering.

Intervall
Graden av nedsmutsning bestämmer behovet av rengöring på respektive golv.  
De rekommenderade intervallen för rengöring är följande:

     Kraftig nedsmutsning: Rengöring 2 ggr/vecka

     Måttlig nedsmutsning: Rengöring 1 ggr/vecka

     Lätt nedsmutsning: Rengöring 1 ggr/14 dag

Betonggolv i frysrum ska endast sopas vid en temperatur under 0 grader celsius

Åtgång
Materialkonsumption/m2 Betongsåpa:  Vatten:  Skurnylon:

1.) Daglig städning 0,5-1 dl 10 liter Grön
      i kombiskurmaskin: 

Åtgång ca 0,010 liter per m2.

För mer information, kontakta oss.
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