
Vedlikeholdsanvisning 
VÅTROMSVINYL, VEGG OG GULV 

AQUARELLE, WATERPROOF, IQ OPTIMA 1,5 MM, WALLGARD V

Alt du trenger 
å vite for riktig 
vedlikehold av 
VÅTROMSVINYL



Våtromsvinyl 
VEDLIKEHOLD

Våtromsgulv, vegg og bård
Temperaturen i baderommet bør være minst 20 oC. Dels
er det mye mer behagelig, dels driver det ut potensiell
skadelig fuktighet i luften. Som hjelp kan man f.eks.
installere en håndkletørker som både gir deilige håndklær
og tørrere luft.

Sørg for god ventilasjon
Sørg for at våtrommet er godt ventilert. Er ventilasjonen
dårlig, kan man installere en liten vifte som kan kjøpes
hos en VVS-forhandler som passer de fleste
ventilasjonskanaler.

Rengjøringsmiddel
Bruk et mildt rengjøringsmiddel med ph 7-9 og følg
fabrikantens doseringsanvisning. Ved hovedrengjøring
kan sterkere middel brukes, men husk da på å skylle
ordentlig med rent vann. Ikke overdoser!

Vedlikehold gulvsluk
Et delvis tett sluk tar ikke unna vannet og innebærer økt
risiko for kostbare lekkasjer. Sluket skal renses ved behov

Gulvvarme
Ved gulvvarme får overflatetemperaturen aldri overstige
27°C.

Daglig rengjøring
For å unngå belegg av såpe- og kalkavleiringer samt at
vann ikke blir liggende på gulvet bør du bruke en
gumminal på vegg og gulv når du har dusjet. OBS! Nalens
gummi kan gi misfarging, så la aldri nalen bli liggende på
gulvet. Det finnes ”migrasjonssikre” gumminaler, kontakt
din forhandler. Vann med såperester liggende på gulvet
over tid kan gi misfarging.

Når du skal rengjøre veggen, bruk en myk svamp fuktet
med vann og allrengjøringsmiddel. Til gulvet kan du bruke
en fuktig mopp eller klut. Har du ett såkalt sklihemmende
gulv, kan en skurebørste med fordel brukes. Skyll med
rent vann og skrap tørt med gumminalen.

Har overflatene fått mye kalkavleiringer, kan du bruke et
kalkfjerningsmiddel. Rengjør veggen med et surt
rengjøringsmiddel (ph <7) og følg fabrikantens doseringsanvis-
ninger. Bruk aldri ripende skuremiddel. Hvit
nylonklut er som oftest tilstrekkelig.

Vær oppmerksom på at hårfargemiddel, enkelte
fargestoffer i tepperyer av plast, antisklimatter under
baderomsmatter og trykk fra plastemballasje (f.eks.
poser med bomullspads som henger inntil veggen) kan
forårsake permanent misfarging av gulv eller vegg.
Også gummihjul på vogner og leker, dusjnal, møbelknotter
av gummi og føtter på hvitevarer kan sette
flekker ved direkte kontakt med våtromsbelegget på
gulv eller vegg.

Flekkfjerning
Fjern alltid flekker så fort du oppdager dem. Jo
ferskere flekk, desto lettere å få bort. Tørk rent med
vann etterpå.
Limflekker som oppstår ved montering fjernes med en
hvit nylonklut fuktet i sitrusrens. Ferske limflekker
fjernes med lunkent vann og oppvaskmiddel.
Enkle hælmerker kan du fjerne med en hvit nylonklut.

Flekker fra Tas bort med

Frukt, bær, saft, øl, vin, melk,

fløte, kaffe, te

Syntetisk rengjøringsmiddel 
uten ammoniak f.eks Tarkett 
Bioclean i lunkent vann

Kulepennmerke, karbonpapir,

sminke

Rødsprit

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

Allrengjøringsmiddel eller 
sitrusrens + hvit nylonklut

Urin, oppkast Syntetisk rengjøringsmiddel 
uten ammoniak, f.eks. Tarkett 
Bioclean

Blod Kaldt vann + ammoniak

Tenk på!
• Vinylgulv skades av benzen, aceton, toluen og tynner
• Hårfargemiddel kan gi varige flekker, også ren fargevæske 

som den overskuddsfarge som skylles ut av håret. Rengjør 
og tørk derfor etter hver dusj.

• Fargestoffer i plastartikler kan gi misfarging ved direktekon-
takt med våtromsoverflaten, se overfor.

• Tenk på at lyse gulv- og veggbelegg krever en økt 
rengjøringsinnsats.

Sett gjerne opp disse vedlikeholdsrådene
på innsiden av skapdøren!
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