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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 en vinylmatta har du valt ett tåligt och lättskött golv. 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.

Till daglig rengöring rekommenderas dammsugning. Tänk på att alltid följa maskinens instruktioner, 
eftersom felaktig hantering kan skada vinylmattan. För ytterligare smuts- och fläckborttagning  
rekommenderas manuell eller maskinell rengöring (med den frekvens som miljön kräver). Golven är 
vattentåliga och rengörs med våta metoder. Aceton, polish eller liknande får aldrig användas,  
eftersom detta kan skada vinylytan. Välj istället någon av nedan rekommenderade behandlings- 
metoder och rengöringsmedel för regelbunden rengöring och fläckborttagning. 

MANUELL RENGÖRING
Lämpar sig för mindre ytor samt där det inte är möjligt att komma åt med maskin.
Börja alltid med att dammsuga. Använd sedan en skurborste, ljummet vatten och allrengöringsmedel
med pH 7–8,5. Efter utförd skurning skall vattnet sugas upp med våtdammsugare eller torkas med 
mjuk trasa/mikrofibertrasa.

MASKINELL RENGÖRING

Borstvalsmetoden
Börja med att dammsuga. Använd därefter en kombiskurmaskin med mjuka borstvalsar, ljummet  
vatten samt en minimal dos av ett allrengöringsmedel med pH 7–8,5. Om möjligt rengörs golvet i 
längsgående riktning. Golvet behöver ej sköljas efter.

Orbotmetoden
Börja med att dammsuga. Använd därefter en Orbotmaskin med mjuka ”SuperZorb-rondeller” och
ljummet vatten. På smutsigare partier kan en minimal dos av ett allrengöringsmedel med pH 7–8,5
användas. Maskinen körs lugnt fram och tillbaka över golvet med jämn överlappning under tiden som 
golvet även ”sprayfuktas”. Med metoden absorberas smutsen upp i rondellen – byt därför rondell när 
denna blivit för smutsig/blöt.
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FLÄCKBORTTAGNING
Behandla alltid fläcken snarast möjligt och tänk på att kontrollera att fläckborttagningsmedlet kan  
användas på vinylgolv. Utför behandlingen med skurborste och skölj sedan med rent vatten samt 
torka golvet torrt. 

NOLLSTÄLLNING
I det fall som ett golv misskötts eller av annan anledning blivit mycket smutsigt, är det i de allra flesta 
fall möjligt att ”nollställa” golvet till nära nyskick. Börja då med att dammsuga golvet och ta därefter 
bort eventuella besvärliga fläckar (se FLÄCKBORTTAGNING). Nollställ sedan golvet med någon av  
metoderna nedan.

Manuell nollställning 
Efter utförd dammsugning och fläckborttagning skuras golvytan med en skurborste, ljummet vatten 
och ett basiskt allrengöringsmedel med pH 9-11. Låt medlet verka i 5-10 minuter och upprepa sedan 
processen. Skölj därefter med rent vatten och torka golvet med våtdammsugare eller en mjuk trasa/
mikrofibertrasa.

Borstvalsnollställning
Efter utförd dammsugning och fläckborttagning används en kombiskurmaskin med mjuka borst- 
valsar, ljummet vatten samt ett starkt, basiskt allrengöringsmedel (pH 9–11). Golvet blöts först genom 
att maskinen körs utan uppsugningsfunktion med borstar och vatten/grovrentlösning. Om möjligt 
sker rengöringen i längsgående riktning. Låt rengöringsmedlet verka 5-10 minuter efter körningen och 
skölj sedan med rent vatten med hjälp av kombiskurmaskinen. Sköljningsprocessen utförs två gånger, 
eller tills det slutar löddra.

Orbotnollställning
Efter utförd dammsugning och fläckborttagning används en Orbotmaskin med mjuk,  
Latex-impregnerad rondell samt ljummet vatten. Vid behov kan ett starkt, basiskt allrengöringsmedel 
(pH 9–11) användas på svårare partier. Maskinen körs lugnt fram och tillbaka över golvet med jämn 
överlappning under tiden som golvet även ”sprayfuktas”. Arbeta med jämna överlappningar och 
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Fläck Behandling

Choklad, fett, juice, grädde, kaffe, öl, vin Varmt vatten och rengöringsmedel

Asfalt, olja, skokräm, krita, bläck Kemiskt ren bensin

Blod Kallt vatten, tillsammans med ammoniak vid behov

Rost Lätt surt rengöringsmedel (pH 3–4)

Vattenbaserat lim Varmt vatten

Lösningsmedelsbaserat lim Kemiskt ren bensin

Märken från skor Gnugga med torr trasa

Tuggummi Varm ånga alt. frysspray
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”massera” lös smutsen med AgiCleanrondellen. Kom ihåg att desto svårare smutsen är, desto mer 
bearbetning kommer att krävas. När smutsen lösts upp sugs den upp med ”SuperZorb-rondellerna”.
För eftersköljning sprayas golvet med rent vatten och eftertorkning görs sedan med torra frotté- 
rondeller. Om ytorna är stora kan eftersköljningen även göras med en kombiskurmaskin. För att 
lyckas med nollställningen är det viktigt att golvytan inte hinner självtorka innan sköljning, eftersom 
smutsen då torkar in igen. Arbeta därför på en mindre yta, ca 25m2. Om ytan är extremt smutsig kan 
lämpligen maskinens nylonborst användas och uppsugningen görs även då enligt ovan. 
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