BOLON CARE+
CLEANING AND MAINTENANCE

MASKINELL RENGÖRING
BORSTVALSMETODEN
• Börja med att dammsuga.
• Använd en kombiskurmaskin med mjuka borstvalsar, ljummet vatten och
minimal dos av ett allrengöringsmedel med pH 7–8,5, så behöver golvet
inte sköljas efteråt. Rengör golvet i längsgående riktning om möjligt.

ATT NOLLSTÄLLA
• Börja med att dammsuga.
• Ta bort eventuella besvärliga fläckar, se Fläckborttagning.

VIKTIGT!
• Rätt utfört underhåll förlänger
golvets livslängd. Faktorer som
golvets färg och design och var
golvet är installerat påverkar
rengöringsbehovet.

• Vi rekommenderar dammsugning
som daglig rengöring.

• Följ alltid maskinens instruktioner.
• Felaktig hantering av maskinen
kan skada golvet.

REGELBUNDEN RENGÖRING
• Golvet bör rengöras maskinellt
med den frekvens som miljön
kräver.

• Mindre ytor kan rengöras
manuellt, se MANUELL
RENGÖRING.

NOLLSTÄLLNING
• Ett misskött golv, eller ett golv
som av annan anledning
blivit extremt smutsigt går i de
flesta fall att återställa till nära
nyskick, se ATT NOLLSTÄLLA.

• Använd en kombiskurmaskin med mjuka borstvalsar, ljummet vatten och
ett starkt, basiskt allrengöringsmedel med pH 9–11. Börja med att blöta
golvet genom att köra maskinen med borstar och vatten/grovrentlösning.
Använd inte uppsugningsfunktionen. Rengör golvet i längsgående
riktning om möjligt.
• Låt verka i 5–10 minuter, utan hinna torka av sig själv.
• Skölj sedan med rent vatten med hjälp av kombimaskinen två
gånger – eller tills det slutar löddra.

ORBOTMETODEN
• Börja med att dammsuga.
• Använd en Orbotmaskin med mjuka ”SuperZorb-rondeller och
ljummet vatten. En minimal dos av ett allrengöringsmedel med pH 7–8,5
användas på smutsigare partier.
• Maskinen körs lugnt fram och tillbaka med jämn överlappning 		
samtidigt som man ”spray-fuktar” golvet. Smutsen absorberas upp i
rondellen. Byt SuperZorb-rondell när den blivit för smutsig eller för våt.

ATT NOLLSTÄLLA
• Börja med att dammsuga.
• Ta bort eventuella besvärliga fläckar, se Fläckborttagning.
• Använd en Orbotmaskin med mjuk, Latex-impregnerad rondell och
ljummet vatten. Om nödvändigt kan ett starkt, basiskt allrengörings-		
medel med pH 9–11 användas på svårare partier. Börja med att köra
maskinen lugnt fram och tillbaka samtidigt som man ”spray-fuktar” 		
golvet. Arbeta med jämna överlappningar och ”massera” lös smutsen
med AgiCleanrondellen. Ju svårare smuts, desto mer bearbetning.
Sug därefter upp smutsen med ”SuperZorb-rondellerna.
För eftersköljning sprayas rent vatten och eftertorkning med torra
frottérondeller. Vid stora ytor kan eftersköljningen göras med
kombimaskin.
• Viktigt att golvet inte får självtorka så att smutsen torkar.
Arbeta därför på en mindre yta, ca 25m2.
•	Vid extremt smutsiga förhållanden, exempelvis hårt nedtrampad smuts,
kan nylonborsten vara lämplig för att lösgöra smutsen. Uppsugningen görs
sedan enligt tidigare beskrivning.
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MANUELL RENGÖRING
Manuell rengöring kan göras på mindre ytor och där du inte
kommer åt med maskin.

REGELBUNDEN RENGÖRING
• Börja med att dammsuga.
• Använd en skurborste, ljummet vatten och allrengöringsmedel
med pH 7–8,5.

• Sug upp vattnet med våtdammsugare eller torka med mjuk
trasa/mikrofibertrasa.

ATT NOLLSTÄLLA
• Börja med att dammsuga.
• Ta bort eventuella besvärliga fläckar, se Fläckborttagning.
• Använd en skurborste, ljummet vatten och ett basiskt
all-rengöringsmedel med pH 9–11.

• Skura golvet och låt det verka i 5–10 minuter. Skura det igen och 		
skölj med rent vatten. Torka upp vattnet med våtdammsugaren 		
eller en mjuk trasa/mikrofibertrasa.

FLÄCKBORTTAGNING
• Det bästa är om fläcken behandlas omedelbart.
• Kontrollera att fläckborttagningsmedlet kan användas på vinylgolv.
• Använd en skurborste och skölj med vatten.
FLÄCK

t Choklad, fett, juice, grädde, kaffe, öl, vin

RENGÖR MED
Varmt vatten + rengöringsmedel

Asfalt, olja, skokräm, krita, bläck

Kemiskt ren bensin

Blod

Kallt vatten – ammoniak vid behov

Rost

Lätt surt (pH 3–4) rengöringsmedel

Vattenbaserat lim

Varmt vatten

Lösningsmedelsbaserat lim

Kemiskt ren bensin

Märken från skor

Gnugga med torr trasa

Tuggummi

Varm ånga eller frysspray

ALLMÄNNA RÅD
• Tänk förebyggande! Med ett effektivt entrésystem skonar du ditt golv från
85 procent av all smuts som kommer in.

• Välj färg med omsorg. Utgå från miljön där golvet ska användas.
• Se till att alla bords och stolsben har möbeltassar, inga vassa kanter och
att de är tillverkade av rostfritt stål, polyeten eller liknande.

• Undvik onödigt slitage och missfärgning genom att ha stolshjul
i hård polyamid.

• Bolons golv är vattentåliga och rengörs med våta metoder.
• Använd inte aceton eller polish på Bolons golv.
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