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ALLMÄNT

Sandberg & Son står för varaktig kvalitet och hållbarhet. Att tiden 
sätter sina spår på produkter och material är dock oundvikligt och 
helt naturligt. Men med rätt underhåll och skötsel kan du förlänga 
livslängden avsevärt och skapa bästa förutsättningar för lång  
hållbarhet och prestanda. För att du skall få glädje av din produkt 
under lång tid framöver, rekommenderar vi därför att du alltid 
följer skötselråden. Är du osäker på handlaget – tveka inte att 
fråga.

Sandberg & Son Snickeri AB

Tel.: 08-778 84 90
E-mail: info@sandbergson.se
www.sandbergson.se

Har du valt ett Microngolv har du valt ett tåligt och lättskött golv med mycket lång hållbarhet. Golvet kräver  
emellertid regelbunden städning och skötsel för att det skall behålla sin prestanda under många år  
framöver. Faktorer som golvets färg och design samt vart golvet är installerat påverkar rengöringsbehovet. 
Med rätt omvårdnad kan du dock förlänga golvets livslängd avsevärt och få golvet att se fantastiskt ut  
oavsett miljö.

Till daglig rengöring rekommenderas torrmoppning för att samla upp damm och partiklar. Vid behov 
rengörs golvet genom våtmoppning med ljummet vatten samt ett neutralt eller lätt alkaliskt  
rengöringsmedel. Alla Micronplattor – polerade och opolerade – kan rengöras med vatten och  
allrengöringsmedel (pH 7,5–9,5). För större ytor i offentlig miljö kan även en städmaskin avsedd för 
daglig städning användas. Maskinen körs med rent vatten utan rengöringsmedel, om inget annat  
anges i rengöringsmedlets användningsinstruktion.

KONTAKT

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

FLÄCKBORTTAGNING

Fläck Behandling

Livsmedelsfläckar, öl/vin, fett eller metallskrap  
av aluminium (lättmetall)

Vatten och allrengöringsmedel, grovrengöringsmedel eller  
målarsoda (alkaliskt rengöringsmedel).

Maskinoljefläckar, asfaltfläckar, skrapmärken  
av gummi eller stearin/paraffin

Organiskt lösningsmedel såsom lacknafta, aceton, teknisk  
alkohol (T-röd) eller rengöringsbensin.

Rostfläckar, kalkfläckar eller skrapmärken av 
stål/järn

Surt rengöringsmedel i vatten, såsom ”Klinkerrent”, ättiksyra/
ättiksprit eller citronsyra.

Färgspill, akrylatfärg som inte torkat Vatten – Späd ut färgen med mycket vatten och torka upp.

Torkad färg Mekaniskt med rakblad, eventuellt kombinerat med värmepistol.

Kraftigt färgade fläckar (t.ex. rödvin och röd-
betsspad)

Bleks med kloridhaltiga rengöringsmedel (t.ex. Klorin i vatten).
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Spill och läckage ska alltid torkas upp med trasa eller mjuk svamp så snart som möjligt. Börja  
alltid med en väl utspädd lösning om starka kemikalier behöver användas och öka succesivt  
koncentrationen vid behov. Starka kemikalier kan skada keramiska plattor, prova därför först  
rengöringseffekten på en liten och helst undanskymd yta.



RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

MICRONGOLV
SKÖTSELRÅD

PRODUKTREKOMMENDATION

Fläck Behandling

Metallskrap på oglaserade eller mattglaserade 
plattor

”Klinkerrent” och ”Scotchbrite”
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TIPS

Oglaserade keramiska plattor med viss öppen porositet i ytan (märkbart vattenabsorberande) kan 
rengöras genom våtmoppning med ljummet vatten och såplösning. Såplösningen bildar ett visst 
skydd mot smuts när den tränger ned i plattorna.

Obs! Denna rengöringsmetod får aldrig brukas på andra, tätare typer av keramiska plattor, såsom  
glaserade Micronplattor eller alla typer av tätsintrade keramiska plattor (granitkeramik). Detta eftersom 
såpalösningen lägger sig som en fet hinna på denna typ av plattor, vilket försvårar framtida rengöring 
och bidrar till ökad nedsmutsning. I det fall som en tät typ av keramisk platta felaktigt behandlats med 
såplösning måste ytan rengöras med vatten och ett grovrengöringsmedel/medelstarkt alkaliskt  
rengöringsmedel (pH 9,5–12). Proceduren kan behöva upprepas ett antal gånger för att fetthinnas helt 
skall avlägsnas. 

Vi rekommenderar Fila Cleaner till all rengöring av Microngolv. Produkten är ett neutralt koncentrerat 
rengöringsmedel med behaglig doft som skonsamt rengör ytan. Rengöringsmedlet kan användas vid 
såväl manuell som maskinell rengöring. Följ alltid produktens användningsanvisningar beträffande 
utspädning och applicering etcetera.

http://sandbergson.se/wp-content/uploads/2020/05/Fila-Cleaner.pdf

