Vedlikeholdsanvisning
BOLIGVINYL

Alt du trenger
å vite for riktig
vedlikehold av
BOLIGVINYLGULV

Boligvinyl
VEDLIKEHOLD
Tarkett boligvinylgulv
Tarketts vinylgulv er veldig lette å vedlikeholde. Det tynne,
usynlige og meget sterke overflatesjiktet gjør at skitten
aldri får ordentlig feste.
Daglig rengjøring
Det holder som oftets å feie eller støvsuge hvis gulvet
bare er litt skittent. Når du tørker gulvet skal du bruke
en fuktig, godt oppvridd skureklut eller mopp. Gjerne en
såkalt mikromopp. Bland vann med allrent (pH 7-8 i bruksløsning) i henhold til respektive tillverkares doseringsanvisning.
Ikke overdoser! Ettertørk med rent vann slik at
ingen rester av rengjøringsmiddelet er igjen.
Beskytt gulvet
Ta vare på gulvet. Løft når tunge møbler flyttes. Ha for
vane å sette på møbelknotter på møbelben for å unngå
bestående inntrykksmerker og riper.
Tenk på at det ofte er smågrus som riper og skader gulvet.
Avtørkningsmatter ved inngangsdøren minsker tilsmussingen
og risikoen for riping av grus og skitt.
Generelle råd
•
OBS! Vinylgulv skades av benzen, toluen, aceton, klor,
utendørs salting, cellulosetynning, oljevoks og skurepulver.
•
Gummihjul på vogner og leker, beisede møbelben, møbelknotter av plast, gummi og føtter på husholdningsapparater
kan gi bestående flekker. Om du er usikker, beskytt gulvet
ved å legge en teppebit, pappskive eller lignende under.
Løft tunge gjenstander og møbler, ellers kan du risikere at
vinylgulvet forskyves eller skades.
•
Fargede stoffer fra visse typer inngangsmatter av plast og
tekstil, trykk på plastposer, avføring fra dyr og andre sterkt
fargede stoffer kan sette flekker som ikke kan fjernes
•
Avtørkningsmatter minsker nedsmussning og riping fra bl.a.
grus.
•
Ved løslegging skal gulvbeskyttelse brukes under kontorstoler.
•
Du som har løslagt vinylgulv; tenk på å bruke støvsuger med
børstemunnstykke.
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Flekkfjerning
Bør gjøres når flekkene er ferske, ellers kan visse flekker
bli permanante (f.eks. skokrem, kulepenn, leppestift).
Tørk med vann etter flekkfjerning.

Flekker fra

Tas bort med

Frukt, bær, saft, melk, krem,
brus, øl og vin

Allrengjøringsmiddel, ev.
tilsatt ammoniak

Karbonpapir, fargebånd, stensil, kulepenn, blekk, leppestift

Rødsprit

Sjokolade, kaffe, te, asfalt,
fett, olje, skolakksmerker,
skokrem

Allrengjøringsmiddel eller
white spirit, hvit/rød ScotchBrite kan brukes

Urin, oppkast, ekskrement

Allrengjøringsmiddel

Blod

Kaldt vann + ammoniak

Rust

Allrengjøringsmiddel og
oksalsyre

Tyggegummi

Kuldespray eller is i plastpose. Skrap forsiktig med
kniv/sikling

Brennmerke fra sigaretter

Skrap med kniv/sikling. Bruk
hvit/rød Scotch-Brite for
etterpolering

Gulvlim

Limvask, white spirit eller
sitrusrens, bearbeid med hvit/
rød Scotch-Brite, tørk nøye
med en bomullsklut.

Sett gjerne opp disse vedlikeholdsrådene
på innsiden av skapdøren!

