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SKÖTSELANVISNING 
HALKHÄMMANDE POLYSAFE UTAN PUR 

Polysafe Verona PUR  

Polysafe Quattro PUR 

Polysafe Wood FX PUR 

Polysafe QuickLay PUR  

Ytan på golvet är redan från fabrik förstärkt med ett polyuretanskikt, vilket medför att man minskar mängden 
kemikalier i städrutinen, får en mindre miljöpåverkan och en mer kostnadseffektiv städning. Vax och polish ska 
inte användas på halksäkra golv då detta kan minska halksäkerheten. 
Vid all moppning av halkhämmande golv; använd en mopp anpassad för halkhämmande golv! 

● BYGGSTÄDNING 
- Avlägsna ev. limrester, lös smuts, avfall och byggdamm genom sopning, fuktmoppning eller dammsugning. 
- Spraya med ett neutralt rengöringsmedel, blandat enligt leverantörens anvisning, och låt det ligga 

tillräckligt länge för att reagera med smutsen. 
- Moppa golvet från sida till sida med en ren mopp anpassad för halksäkra golv. När moppen är mättad ska 

den bytas ut mot en ny och ren mopp. Detta fortsätts till dess att hela ytan är torkad.  
- Vid ett mycket kraftigt uppbyggt smutsskikt – blötlägg ytan med ett neutralt rengöringsmedel blandat 

enligt leverantörens anvisning och skura golvet korsvis med en roterande golvvårdsmaskin med 
165varv/min.  

● RUTINMÄSSIG RENGÖRING 

Följande anvisningar är en rekommendation. Frekvensen kan ändras för att ge bästa möjliga utseende. 

Dagligen: 
- Sopa, fuktmoppa eller dammsug golvet för att avlägsna all lös smuts och damm. 
- Spraya med ett neutralt rengöringsmedel, blandat enligt leverantörens anvisning, och låt det ligga 

tillräckligt länge för att reagera med smutsen. 
- Moppa golvet från sida till sida med en ren mopp anpassad för halksäkra golv. När moppen är fylld ska den 

bytas ut mot en ny och ren mopp. Detta fortsätts till dess att hela ytan är torkad.  
- Om där finns rester av rengöringsmedel kvar ska ytan sköljas ordentligt med rent, varmt vatten. 
- Sug upp vattnet med våtsug.  
- Låt golvet torka ordentligt. 

Periodvis: 
- Vid ett mycket kraftigt uppbyggt smutsskikt – blötlägg ytan med ett neutralt rengöringsmedel blandat 

enligt leverantörens anvisning och skura golvet korsvis med en roterande golvvårdsmaskin med 
165varv/min.  

- Sug upp det smutsiga vattnet med våtsug. 
- Skölj golvet med rent vatten och sug upp. 
- Låt golvet torka ordentligt. 

● FLÄCKBORTTAGNING 

Fläckborttagning ska göras omgående för att undvika att fläckar vandrar ner i plasten och ger bestående 
märken. Använd vit/röd nylonduk i kombination med allrent, T-röd eller tvättnafta. Eftertorka med rent vatten. 
Använd inte starka lösningsmedel som t.ex. aceton, kraftskurpulver, perkloretylen, thinner eller toluen. 

● ATT TÄNKA PÅ 

- Vårda golvets utseende, ljusa färger är extra smutskänsliga. 
- Använda lämpliga avtorkningssystem vid entrén. 
- Använda ändamålsenliga möbeltassar. 
- Gummihjul på vagnar etc. kan missfärga golvet. 


