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SKÖTSELANVISNING 
POLYFLOR ESD-GOLV 

OHMega EC Palettone SD Finesse SD    
 

● BYGGSTÄDNING VID LÄTT NEDSMUTSADE GOLV 

- Avlägsna allt som ligger på golvet. 
- Avlägsna ev. limrester, lös smuts, avfall och byggdamm genom sopning, fuktmoppning eller dammsugning. 
- Rengör golvet med ett neutralt rengöringsmedel, doserat enligt respektive leverantörs anvisning. 

● BYGGSTÄDNING VID KRAFTIGT NEDSMUTSADE GOLV 

- Avlägsna allt som ligger på golvet. 
- Avlägsna ev. limrester, lös smuts, avfall och byggdamm genom sopning, fuktmoppning eller dammsugning. 
- Rengör golvet med ett alkaliskt rengöringsmedel, doserat enligt leverantörens anvisningar, och låt det ligga 

tillräckligt länge för att reagera med smutsen. Använd lågvarvsmaskin med passande rondell.  
- Sug upp skurlösningen med en våtsugare och skölj därefter golvet med rent varmt vatten. 
- Våtsug åter en gång och låt golvet torka. 

● RUTINMÄSSIG RENGÖRING 

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

Dagligen: 
- Sopa, dammsug eller moppa golvet för att avlägsna smuts och damm. 
- Fuktmoppa lokalt efter behov med ett neutralt rengöringsmedel, doserat enligt leverantörens anvisning. 

Periodvis: 
- Spraya en fin dimma på golvet med ett alkaliskt eller bakteriedödande rengöringsmedel, doserat enligt 

leverantörens anvisning.  
- Polera med en golvvårdsmaskin med 165-500varv/min med passande rondell. Polera golvet till önskad 

glans. Smutsen tas upp i dynan, vilken bör rengöras noggrant efter användning för att undvika glänsande, 
smutsiga golv. 

ELLER 
- Fuktmoppa golvet med ett alkaliskt eller bakteriedödande rengöringsmedel, doserat enligt leverantörens 

anvisning. 
- Låt golvet torka helt.  
- Torrpolera med en golvvårdsmaskin med 500-2000varv/min med passande rondell till önskad glans.  

OBS: Vid torrpolering med hög hastighet är det viktigt att maskinen hålls i konstant rörelse. Detta för att 
undvika överdriven värmeutveckling på golvet. 

Vanlig polish för plastgolv ska inte användas på Polyflors ESD-produkter, eftersom de hämmar de ledande 
egenskaperna i golvet. Använd alltid polish som är godkända av Polyflor. Före applicering av polish ska golvet 
alltid vara ordentligt rengjort. Detta kommer säkerställa att det finns en bra koppling mellan förbandet och 
ytan av golvet. Ledande polish ska alltid appliceras av kvalificerad städpersonal. 

● FLÄCKBORTTAGNING 

Fläckar tas bort med vit/röd nylonduk i kombination med en liten mängd outspädd alkaliskt rengöringsmedel. 
Skölj med rent varmt vatten och låt torka. 

● ATT TÄNKA PÅ 

- Vanlig polish för plastgolv ska inte användas på Polyflors ESD-produkter, eftersom de hämmar de ledande 
egenskaperna i golvet. Använd alltid polish som är godkända av Polyflor. 

- Vårda golvets utseende, ljusa färger är extra smutskänsliga.  


