
Rengøringsvejledning Heterogene vinyler med  EVERCARE™ 
TARALAY PREMIUM / ELEMENT / TARASAFE / IMPRESSION / IMPRESSION COMPACT ACOUSTIC / UNI / 
INITIAL / TARADAL / LIBERTEX 

Følg producentens anbefalinger 

Rengøringsudstyr til våd-/fugtrengøring 
Fleksibel moppe, gerne udstyret med 
antistatiske engangs- og/eller 
preimpregnerede klude/gazestrimler 

Mekanisk Gulvvaskemaskine 
eller gulvvasker med enkelt hoved 
rengøringspads

3M Rondel til mekanisk rengøring 
(eller lignende) farvede rondeller.  

Rengøringsudstyr til manuel rengøring 
Engangs mikrofiber klud eller 
gazestrimler

Damprensnings udstyr
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3M rød rektuangulær pad eller  lignende  
eller melamin rektanguler pad 
Kan bruges med eller uden pudeholder og 
teleskopstang 

Benyttet udstyr Rengøringsmiddel Rengøringsmetode

Mekanisk rengøring

+ Ell.

v/tilsmudset

Alkalisk rengøringsmiddel 
• Fugt/vådrengøring 

• Mekanisk vask ved 150-300 rpm 
 (med vandopsamling)

+

Melamin pad 
v/kraftig tilsmudsning 

Vand (uden vaskemiddel)
•  Fugt/vådrengøring

Manuel rengøring 

Neutral rengøringsmiddel med 
PH værdi < 9 /

disinfektionsmiddel (1)          
(hvis nødvendigt) 

•  Mekanisk vask med melamin pad   ved 
150-300 rpm (med vandopsamling) 

•  Fugt /vådrengøring 
•  Manuel vask med flad moppe

• Skylning

Mekanisk rengøring

+ Ell. 

lysegrøn
Neutral rengøringsmiddel

•  Fugt / vådrengøring 
•  Mekanisk vask ved 300-450 rpm 

(med vandopsamling)

Ell. 

•  Damprens

Manuel rengøring

Alkalisk rengøringsmiddel 
•  Fugt / vådrengøring 

•  Manuel vask med rød rektanguler pad
•  Skylning med rent vand 

                   V and
(eller neutral rengøringsmiddel)

•  Fugt / vådrengøring 
• Manuel vask med rektanguler 

melamin pad 
• Skylning med rent vand 

Mekanisk rengøring 

+ Ell.

lysegrøn

Alkalisk rengøringsmiddel 

•  Fugt / vådrengøring 
•  Mekanisk vask ved 150-300 rpm 

(med vandopsamling) 

+ Melamin pad         Vand
(eller neutral rengøringsmiddel)

•  Fugt / vådrengøring 
•  Mekanisk vask med melamin pad   ved 

150-300 rpm (med vandopsamling) 

Daglig  Rengøring  ly

Ell.

Ell.

Ell.

Ell.

Ell.

Ell.

(1) I områder, hvor desinfektion er vigtig (operationsstuer, hospitalslokaler osv.), Skiftes mellem at bruge neutralt 
rengøringsmiddel og aminfrit desinfektionsmiddel.

Melaminskive: 3M Scotch Brite, Tampel osv. 

Her er en ikke-udtømmende liste over produkter, der anbefales af de største producenter: 

KIEHL : Profloor*, RS Nett**, Dopomat**, 
Dopomat Intenso** TANA : Green care SR15*, 
Floor Cleaner S*, Clean Fresh*, Difotan*, 
Clean  Extreme*, Innomat**, Tanex Trophy**, 

ECOLAB : Brial Clean S*  ROCHEX : 
Polystar*, Roctonic**  BUZIL : HC 43**  
DrSCHUTZ : PU Reiniger** 
DIVERSEY : Asset* 

DREITURM : Multinetzer*, Goldreif 
(green)*, Goldreif (blue)*, 
Linorein**, D1 Neu**
LABORATOIRE ANIOS : Aniosurf 
ND Premium*** 

*Neutral / **Alkalisk / ***Amin-frit desinfektionsmiddel 

Byggerengøring

Grundrengøring 



Tips til effektiv vedligeholdelse af gulvet  

• Første rengøring: Brug aldrig sorte skiver, kemiske strippere, tørpolering, polering, forsegling eller andre processer, der kan skade 
Evercare ™ overfladebehandling. Brug af en anden gulvrensemetode end dem, der er anbefalet ovenfor, kan resultere i tab af 
vedhæftning og modstandsdygtighed over for pletter og ridser.

•  Daglig rengøring: Mekanisk rengøring giver de bedste resultater. I områder, hvor dette ikke er muligt, anbefales det, at den
daglige vedligeholdelse udføres manuelt (med en mikrofiber flad moppe) og periodisk med mekanisk rengøring, hvis det er
nødvendigt. Brug af en fugtig moppe kan kræve hyppigere dybderensning.

•  Dyb rengøring: Udføres når snavs akkumuleres for at danne en film, aflejrer sig eller bliver særlig synlig ved den mindste ridser.
Hyppigheden af dyb rengøring afhænger af intensiteten og typen af den daglige trafik. Effektiviteten af det alkaliske vaskemiddel
kan forbedres ved at lade det virke i et par minutter.

•  Brug aldrig melaminskiver (3M Scotch Brite eller tilsvarende) tørre uden vand. Når rengøringen er afsluttet, skal du fjerne disken fra 
maskinen og lade den tørre lodret.

•  I områder, hvor det er vigtigt at desinficere (operationsstuer, hospitalslokaler osv.), Skal du skifte mellem at bruge neutralt 
rengøringsmiddel og aminfrit desinfektionsmiddel.

•  Gerflor anbefaler, at du bruger neutrale og alkaliske rengøringsmidler med høj befugtningskraft (fuldstændig spredning og rengøring af 
hele gulvoverfladen).

• Overhold altid producentens brugsanvisning for rengøringsprodukter.

•  Gerflor kan yde ekspertrådgivning om valg af udstyr og anvendelsesmetoder, der svarer til dine behov. Hvis du ønsker at ændre dine 
rengøringsprocedurer, bedes du kontakte os så hurtigt som muligt, og sammen vil vi se på, hvordan du rengør dit gulv korrekt og undgår 
garantirelaterede problemer.

•  Måtter, der er placeret ved indgangen til lokaler for at begrænse introduktionen af snavs, grus og fugt, kan medvirke til at reducere 
kortsigtet ren frekvens og derved bevare gulvets udseende på lang sigt. For optimal indgangsmåtteffektivitet er standardanbefalingen 
mindst 7 meter lang og 3 forskellige niveauer (grov, medium og fin). Ved at fange ved indgangen materialer, der kan trækkes på gulvet, 
hvilket skaber ridser og slidmærker, hvor snavs let kan opbygges, hjælper du med at bevare udseendet på dit gulv nu og over tid.

•  Brug blødt belagte drejelige hjul for at forhindre kornskader på gulvoverfladen, der ødelægger dets udseende og gør det sværere at 
rengøre.

•  Beskyt møbler og ben med hætter eller filtpuder, der ikke ridser gulvet. På stole af cantilever-typen kan eventuelle skruede beskyttende 
komponenter udgøre en risiko, hvis en skrue løsner, da skruer eller skruehuller med skarpe kanter kan ridse gulvet. Brug ikke 
gummibeskyttelseshætter til stolben: En kemisk reaktion med gulvbelægningen kan føre til permanente spor.

•  Ridser: Gerflor kan tilbyde dig forskellige løsninger til behandling af ridser, fra lys til mere tydelige ridser. Tøv ikke med at kontakte 
Gerflor for rådgivning om de bedste teknikker for at sikre, at din garanti forbliver gyldig.

•  Rengøringsfrekvensen afhænger af mængden af snavs og fugtighed i et givet område, gulvbelægningens farve og mønster samt de 
anvendte materialer og teknikker. En effektiv rengøringspolitik bør tage hensyn til disse faktorer og specificere de passende 
rengøringsfrekvenser, udstyr og teknikker til de forskellige rum i lokalerne.

•  I områder, hvor manuel rengøring er påkrævet eller til lejlighedsvis pletrengøring, giver brug af en flad moppe med en engangs- eller 
begrænset brug mikrofibermoppude de bedste resultater. Fringe mopper er ikke så effektive som mikrofiber til at fjerne snavs fra 
gulvbelægningens struktur. Brugen af en moppe dyppet i en spand med snavset vand giver ikke tilfredsstillende resultater: denne teknik 
omfordeler kun snavs over gulvoverfladen, især i hjørner og i kanter, på steder, der ofte er utilgængelige for autovaskere. 
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Pletfjerning

Fjernelse af pletter under arbejde

RUST 
Påfør et rustbeskyttelsesmiddel eller oxalsyre. Skyl grundigt. 

Madfedt / maling / kuglepen / tusch / tungt fedt (tjære) 
Påfør et opløsningsmiddel, såsom Essence C eller White Spirit. Gnid med ufortyndet produkt og skyl med rigeligt af vand.

Gummimærker / skomærker 
Påfør  et  alkalisk  rengøringsmiddel  (såsom  Dynatech Trophy)  på  skomærker.  Lad  virke  i   5  minutter.  Gnid. 

Tyggegummi
Brug en frysespray til at hærde tyggegummiet, og fjern det derefter med en plastspatel (frysespray kan købes hos producenter af 
rengøringsprodukter eller på apoteker). 

Fjernelse af malingsmærker
• Brug ikke  slibende rengøringsudstyr (f.eks. Scotch Brite, skurepuder, ståluld osv.)

•  Brug  opløsningsmidlet   til  malingen,  hvis   den  er  kendt.   Hvis opløsningsmidlet  ikke  er  kendt,  skal du  starte med
opløsningsmidler   som  f.eks  Essence C, White Spirit  osv., Inden  du prøver  stærkere opløsningsmidler, såsom Dr.
Schutz. Hvis   pletten   viser  sig  at  være  svær  at  fjerne, skal  du  ikke fortsætte.

• Tør og skyl gulvet grundigt efter påføring af opløsningsmidlet.

På malingsdryp 
En  frysespray  giver   fremragende  resultater,  når    maling   har   dannet  et  dryp  på   materialet (frysespray kan købes 
hos producenter af rengøringsprodukter eller på apoteker).

På klæbemærker
• Friske akrylklæbemærker (<1 måned)

Påfør en vandbaseret opløsning med tilsat rengøringsmiddel, lad det virke, rengør mekanisk og skyl gulvet.

• Tørrede akrylklæbemærker (> 1 måned)
Brug Essence C eller White Spirit. Tør og skyl gulvet grundigt efter påføring af opløsningsmidlet.

• Opløsningsmiddel klæbende mærker
Brug stærke opløsningsmidler (ex. Dr. Schutz), men forsæt ikke, hvis klæbemærkerne er vanskelige at fjerne

Tips og råd til pletfjerning 

•  Brug aldrig slibeskiver eller andre procedurer, der risikerer at beskadige
overfladebehandlingen (slibende produkter, opløsningsmidler osv.).

•  Brug aldrig gummihætter (til stolben eller andre møbler); Brug i stedet PVC- eller
polyethylenhætter.

Forholdsregler for brug
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