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Pleje &
Vedligeholdelse

Linoleum
ESSENZA

Tarkett Linoleum
Linoleum er et af de mest gennemtestede gulvmaterialer, der findes. Tarkett Linoleum er desuden
miljømærket med ”Svanen”. Tarkett Linoleum findes i flere kvaliteter og tykkelser og anvendes i forskellige miljøer, såvel boliger som kontorer, skoler,
butikker og industri. Linoleum bør ikke anvendes
i”våde rum”, f.eks. badeværelser eller andre rum,
hvor en kraftig vådrengøring er påkrævet. Linoleum består hovedsageligt af linoleumscement
(linolie og harpiks), som blandes med træ-, stenog korkmel på et bærelag af jutevæv.

Vigtigt!
Stop snavset allerede i indgangspartiet. Et effektivt måttesystem letter den daglige rengøring og
mindsker slitagen. Beskyt gulvet med fx svær gulvpap i byggefasen, så risikoen for skader mindskes.

Bygge- og grundrengøring
Byggerengøring skal foretages inden gulvet tages
i brug. Under byggeriet skal gulvet altid beskyttes
med svær gulvpap el. lign.
Al løs snavs fjernes ved fejning, støvsugning, tør eller fugtmopning. Hvis man senere ønsker at tilføre
belægningen et lag polish eller voks, anbefales det
ikke at bruge en imprægneret moppe, da denne
kan indeholde silikone, som senere kan forhindre
en ordentlig vedhæftning af voks eller polish. Ved
større, frie overflader er en kombimaskine med
børste og rød rondel det mest effektive alternativ.
Brug altid et støvsugermundstykke med børste,
så man ikke risikerer at ridse gulvet. Limpletter
fjernes med et opløsningsmiddel, som anvises af

limfabrikanten. Mærker efter gummihæle fjernes
med mineralsk terpentin og ståluld nr. 00.
Gulvet renses med Tarkett Gulvvask og Plejemiddel Professionel. Det snavsede vand fjernes derefter med gulvklud eller vandsugemaskine.
For neutralisering af den alkaliske påvirkning fra
beton og betonstøv, vaskes gulvet til slut over med
rent vand, tilsat ca. 1 dl eddikesyre pr. 10 liter vand.

Daglig rengøring og pleje
1. Fjern al løs snavs ved fejning eller støvsugning
(med børstemundstykke).
2. E
 r yderligere rengøring nødvendig, vaskes gulvet med Tarkett Gulvvask med voks. Anvend 0,6
dl til én spand (10 ltr.) håndvarmt vand. Overdosér aldrig!
Tarkett Gulvvask med voks er et effektivt, flydende
rengøringsmiddel til regelmæssig rengøring. Det
efterlader en tynd plejefilm på gulvet. Danner ikke
gangbaner eller ophobninger af voks langs væggene. Kan nemt vaskes i bund ved hovedrengøring
med Tarkett Gulvvaskemiddel Grøn. Anvend 0,5 dl
til 1/2 spand (4-5 ltr.) håndvarmt vand.
Alternativt anbefales Tarkett Gulvvask & Plejemiddel Professionel - specielt velegnet til pleje af linoleum. Effektivt rengørende - rigeligt plejende; beskytter gulvet med en silkemat, smudsafvisende
kalksæbefilm, der kan poleres. Kan nemt vaskes i
bund ved hovedrengøring med Tarkett Gulvvaskemiddel Grøn. Anvend 0,5 dl til 1/2 spand (4-5 ltr.)
håndvarmt vand.
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Voksbehandling
For at opnå et optimalt udseende af gulvet og for
at lette rengøringen mest muligt, kan gulvet, når
det er tørt, påføres Tarkett Gulvvoks vandbaseret,
som anvendes ufortyndet. Påføres med en ren
moppe, klud eller påsmøringsapparat og fordeles
jævnt i et tyndt lag, som tørrer silkemat op på ca.
30 minutter. Der kan foretages flere behandlinger
efterfølgende, hvis der ønskes højere slidstyrke
(første lag skal være tørt, inden andet lag påføres).
Tarkett Gulvvoks, vandbaseret, er en blød voks,
som ikke skal poleres.
Daglig rengøring og pleje: Gulvet vaskes med Tarkett Gulvvask med voks, som anvendes i den daglige rengøring og pleje. Anvend 0,6 dl til én spand
(10 ltr.) håndvarmt vand. Overdosér aldrig!
Periodisk vedligeholdelse: Hvis gulvet er gammelt
eller meget ridset, kan gulvet grundrengøres som
under punktet ”Bygge- og Grundrengøring” og derefter påføres Tarkett Gulvvoks, som giver en meget glansfuld overflade. Efterfølgende gulvvask
foretages med Tarkett Gulvvaskemiddel Grøn.

OBS! Undgå stærke rengøringsmidler/kemikalier
eller meget vand, som kan skade linoleumsgulvet.

Pletguide
Plet af

Fjernes med

Gummi, asfalt, olie, oliefarver,
skocreme eller tjære

Tarkett pletfjerne eller dup forsigtigt med rensebenzin

Bær, kaffe, frugt, sodanvand, Håndvarmt vand tilsat et syntesaft, te, øl, vin, chokolade, is, tisk rengøringsmiddel fx Tarkett
fedt, juice, fløde eller æg
Gulvvask (den grønne)
Tusch, farvekridt, blæk eller
læbestift

Tør af med sprit

Urin, afføring, opkast eller rust

12% eddikesyre opløst i vand
(1 dl til 10 l vand)

Tyggegummi eller stearin

Lad pletten tørre ind. Skrab derefter forsigtigt pletten af

Cigaretmærker

Slib forsigtigt med en hvid nylonsvamp med vand. Større
brændemærker kan ikke fjernes

Polishbehandling
Der findes mange polishsystemer på markedet.
Vælg et testet og kendt system. En højglans overflade afslører ujævnheder i undergulvet og slitageflader mere. Halvblank polish anbefales. Følg fabrikantens instruktioner for korrekt udførelse.
Daglig rengøring og pleje: Tør- eller fugtmopning.
Tilpas rengøring efter trafik og tilsmudsning. På
polishbehandlede gulve anbefales neutralt rengøringsmiddel som Tarkett Gulvvaskemiddel Grøn.
På større frie flader kan man med fordel anvende
kombimaskine med hvid/rød rondel.
Periodisk vedligeholdelse: Spraypolering med
spraypolish på slidte flader foretages efter behov. Denne metode reetablerer overfladen, fjerner
friktionsmærker og giver en jævn overfladeglans.
Beskidte flader kan skures med skuremaskine og
rød rondel. Efter behov foretages en ny grundbehandling.

Pletter
Pletter skal fjernes hurtigst muligt evt. med fugtig
klud med dertil egnet rengøringsmiddel (se figur
1). Skylles altid efter med rent vand og eftertørres
med en tør klud.
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