Skötselråd
Laminatgolv

Allt du
behöver
veta för att
underhålla
laminatgolv

Skötselråd för laminatgolv
Med Tarketts produkter kan du hålla golven rena, snygga och
fräscha. Även på ställen där slitaget är hårt. Kom ihåg att det
är smuts i kombination med slitage som avgör hur ditt golv
mår och ser ut.

Inomhusklimat

Rätt rumsklimat och luftfuktighet är viktigt för att laminatgolv
inte skall formförändras mer än normalt. I nya hus bör man
vara speciellt uppmärksam på detta. Byggfukt och hög som
marfukt kräver god ventilation och eventuellt uppvärmning.
Luftens relativa fuktighet inomhus skall ligga mellan 30 % och
60 % RF. Under eldningssäsong kan det ibland bli för torrt,
under 30 % RF, då krävs det att luftfuktigheten höjs med hjälp
av t.ex. luftfuktare. Tänk på att vid golvvärme får yttempera
turen aldrig överstiga 27°C.

Smutsförebyggande åtgärder

Stoppa smutsen vid ytterdörren med lämpliga avtorknings
mattor. Ju mer smuts du stoppar vid dörren, desto
mindre städning. 80% av smutsen kommer utifrån, ett
effektivt avtorkningssystem kan reducera indragen smuts
med upp till 90%. Kom ihåg att grus nöter och skadar
golvet. Möbeltassar skall användas under samtliga möbler,
under kontorsstolar med hjul används en skyddsmatta.

Att tänka på – om något händer
Hur åtgärdar jag:
Skada i ytskiktet: Åtgärdas snarast med hårdvax/lack eller
träspackel innan fukt från t.ex. städning förvärrar skadan.
Mindre ytliga repor: Förbättras med Tarkett refresher för
lackade golv.

Daglig städning

Vid daglig rengöring behövs normalt endast torra städmetoder,
torrmoppning eller dammsugning. Vid grundligare rengöring,
fukttorka golvet med väl urvriden microfibermopp. Svabbgarn
rekommenderas inte eftersom det lämnar för mycket vatten
efter sig på trägolvet. Använd ett vanligt allrengöringsmedel
med pH 7–9, eller typ Tarkett Bioclean. Använd inte såpa
eller rengöringsmedel som innehåller såpa, på laminatgolvet
då det kan bildas en fet hinna.
Viktigt! Följ doseringsanvisningen.

Fläckborttagning

Tarkett laminatgolv har hög fläcktålighet. För bästa resultat
bör dock fläckar avlägsnas när de är färska. När fläcken är
borta skall golvet fukttorkas med rent vatten. Använd en ren,
väl urvriden fuktig trasa. För punktfläckar rekommenderas
Tarkett Bioclean för lackade golv, att spraya på fläcken samt
att gnugga med en microfibermopp. Se dosering på flaskan.
Fläck av

Tas bort med

Frukt, bär, saft, öl, vin, mjölk,
grädde, kaffe, te

Syntetiskt rengöringsmedel utan
ammoniak t.ex. Tarkett Bioclean
i ljummet vatten

Choklad, fett, skokräm,
gummiklacksmärken, olja,
tjära, asfalt

Tvättnafta, lacknafta

Färgband, färgkritor, bläck,
tusch, läppstift

T-sprit

Urin, uppkastningar

Syntetiskt rengöringsmedel
utan ammoniak, t ex Tarkett
Bioclean

Blod

Kallt vatten
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Laminat gnisslar eller knarrar: Troligen beror det på
ojämnt underlag, mjukt underlag eller fastlåsningar.
Enstaka knarr/gnissel kan åtgärdas med Knarrkvitt,
annars reklamera till inköpsstället.
Konvex kupning eller konkav skålning: För torrt eller
för fuktigt inomhusklimat. Är luftfuktigheten korrekt (3060
% RF) – trägolvet rör sig efter den relativa luftfuktigheten.
Nivåskillnad
mellan
brädor:
Är
luftfuktigheten
korrekt
(3060% RF) – trägolvet rör sig efter relativa
luftfuktigheten. (Får vara 0,10,2 mm enligt toleranserna)
Flammigt, svårstädat golv: Troligen använt såpa eller
överdoserat med rengöringsmedel. Detta åtgärdas genom
att tvätta golvet med rent vatten.
Ytskikt släpper: Vid fuktskadat golv behöver brädan
bytas. Okänd orsak reklamera till inköpsställe.
Laminat sviktar: Troligen beror det på ojämnt underlag,
mjukt underlag eller fastlåsningar. Kontrollera ovan punkter
innan det reklamera till inköpsstället.
Bräda spricker: Har golvet utsatts för fukt och sedan
torkat behöver brädan bytas. Okänd orsak, reklamera till
inköpsstället.

Sätt gärna upp detta skötselråd på insidan
av Er städskåpsdörr.

