Rekommenderade skötselintervall
för textila golv.
An vi sn i n gen avs er främst att påpeka

St ä d n in g.

behovet av underhåll, vilket är gemensamt för
alla textilgolv oberoende av fabrikat eller teknisk konstruktion.
Långsiktig skötsel av textilgolv kräver enligt
branschens expertis och känd erfarenhet följande vårdande insatser:

Utförs med dammsugare, med fördel utrustad
med roterande borstar i munstycket. Dammsugning avlägsnar löst sittande smuts. Bearbetning med roterande valsar gör djupare sittande
smuts tillgänglig.
Dammsugning av golv i kontorsmiljö skall ske
minst två gånger per vecka.

Stä dn i n g
Fl ä c kbo r t tagning
I n teri msrengöring
Djup ren göring
Textilgolv ska för att behålla sin funktion och
sin estetiska kvalitet städas och underhållas så.
Skötsel enligt detta främjar god arbetsmiljö och
långsiktig, rationell fastighetsförvaltning.
Detta gäller oberoende av textilgolvets fabrikat, konstruktion och material och lämnas
därför som rekommendation från alla textilgolvleverantörer anslutna till GBR.
Olika metoder, maskiner och kemikalier kan
användas inom dessa principer, men med
fördel används sådana som rekommenderas
och certifieras av Carpet and Rug Institute,
(CRI) och som levereras av företag anslutna till
Städbranschen Sverige. Följ alltid de speciella skötselinstruktioner, som lämnas av golvets
leverantör.
Anvisningen gäller för typisk kontorsmiljö,
som inte ligger i nära anslutning till entré i
gatuplanet och utan regelmässig beredning och
servering av mat. I miljö med hårdare belastning
krävs ytterligare insatser.

F lä c k bor t tagn in g
Fläckar är lättast att ta bort när de är färska.
Därför ska de helst tas bort omedelbart eller när
de upptäcks vid städning.
Följ golvleverantörens detaljerade anvisningar
för fläckborttagning.

I n t e r im sr e n gör in g.
Vid interimsrengöring kan även vidhäftande
smuts i övre skikt avlägsnas. Det finns flera principer och metoder för interimsrengöring både
torra eller med vatten och rengöringsmedel.
Textilgolv i kontorsmiljö skall interimsrengöras
minst en gång om året.

Dju pr e n gör in g.
Vid djuprengöring bearbetas mattan till luggens
botten, så att även djupt liggande lös och vidhäftande smuts kan avlägsnas. Djuprengöring är
en förutsättning för att långsiktigt hålla golvet i
gott skick.
Djuprengöring skall ske minst en gång om
året.
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