
Vedlikeholdsanvisning 
LINOLEUM ESSENZA - VENETO & ORIGINALE 

Alt du trenger 
å vite for vedlikehold 
av linoleum Essenza 
(Veneto & Originale)



Linoleum 
LINOLEUM ESSENZA - VENETO & ORIGINALE 
Linoleum er et velutprøvd gulvmaterialet. 
Måten man har vedlikeholdt og rengjort linoleum har 
variert avhengig av tidsepoke og geografisk plassering. 
Linoleum finnes i flere forskjellige utførelser og tykkelser, 
og benyttes i mange ulike miljøer, som f.eks. bolig, kontor, 
skoler, butikker.

Linoleum består hovedsakelig av linoleumsement (linolje 
og naturharts) som binder sammen tremel, korkmel og 
steinmel på en bærer av jute vev.
Linoleum med Essenza overflate er overflatebehandlet fra 
fabrikk med et slitesterkt og lettstelt overflatesjikt.

• Smussforebyggende tiltak

Et godt renhold starter alltid ved døren. Skitt og smuss 
direkte fra gaten riper og skader gulvet og kommer 
hovedsakelig inn gjennom hovedinngangen. Beskytt 
alltid gulvet ved å bruke et riktig tilpasset matte /
avskrapningssystem. Desso Protect fungerer på samme 
måte som en kombinasjonsmatte. Leveres i flisformat 
50 x 50 cm som enkelt kan tilpasses tiltenkt areal.

• Byggrengjøring

Det er svært viktig at byggrengjøring utføres før et nytt 
gulv tas i bruk. I byggeperioden skal gulvet alltid beskyttes 
med hard papp eller lignende. 

Metode for bygg rengjøring vurderes i hvert enkelt tilfelle:

Ved lite smuss skal det støvsuges nøye for å fjerne 
smuss, sand og støv. Gulvet bør deretter moppes med en 
lett fuktet (sentrifugetørr) mopp.

På gulv med mye smuss skal det støvsuges nøye for å 
fjerne smuss, sand og støv. Gulvet bør deretter moppes 
med en lett fuktet (sentrifugetørr) mopp. 
Deretter rengjøres gulvet med gulvvaske-maskin og et 
nøytralt rengjøringsmiddel (pH 7-9) i kombinasjon med 
3M rød Pad. Bruk maskin med en hastighet på under 330 
RPM.

Fabrikkpåført Essenza overflate skal ikke fjernes.

• Før gulvet tas i bruk

Gulvet er klart til bruk fra fabrikk. 
Byggrengjøring utføres som tidligere beskrevet.

• Daglig rengjøring

Støvsuging, alternativt tørr- eller fuktmopping.
Bruk en mopp fuktet med vann eller vaskemiddel løsning. 

Det er viktig at vann ikke blir på gulvet eller forlater en film. 
Gulvet skal være nesten tørt etter 15-20 sekunder.

Maskinelle metoder anbefales. På større frie overflater 
kan man bruke gulvvaskemaskin med rød pad fra 3M med 
en hastighet på under 330 RPM. 
Bruk et nøytralt rengjøringsmiddel, maks pH 9

• Periodisk vedlikehold

Regelmessig bruk av polish / voks forsegler overflaten, 
gjør vedlikehold enklere og forlenger gulvbeleggets 
holdbarhet.
Ved bruk av polish / voks skal anvisning fra valgt 
leverandør følges. 
En grundig rengjøring må utføres etter påføring av 
en dyp rengjøringsmiddel med pH < 9 ved bruk av en 
gulvvaskemaskin med 3M grønn Pad. 

Polish påføres 2 strøk etter leverandørens anvisninger.

• Flekkfjerning

Flekker skal fjernes så fort som mulig med en egnet 
rengjøringsmiddel.

OBS! Bruk ikke sterke rengjøringsmidler /løsemidler eller 
veldig varmt vann. Dette kan skade linoleumsgulvet.

• Viktig å vite

Byggestøv kan føre til glatte gulv hvis det ikke fjernes 
effektivt. 
Renholds- og vedlikeholds frekvens skal tilpasses bruk og 
belastning i forhold til lokalet hvor gulvet er installert. Lyse 
farger øker rengjøringsfrekvens. 

Husk at gulvet som nylig er lagt, er ekstra følsomt for 
store punktbelastninger (møbelben, hyller osv.) de første 
dagene før limet har tørket. Høy belastning i disse første 
dagene kan gi varige trykkmerker.

Forts.
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• Misfarging

Spesielt svart gummi, men også annet materiale med 
farge i kontakt med gulvbeleggets overflate kan forårsake 
misfarging som ikke kan fjernes. Eksempler kan være 
fargede hjul, stolknotter og føtter under inventar og utstyr 
som har kontakt med gulvbelegget.

For å unngå misfarging anbefales bruk av hjul, knotter 
eller annet av lyst materiale. Der dette ikke er mulig 
anbefales det å benytte underlagsmatter.
Misfarginger kan også oppstå ved bruk av potter av 
terrakotta / leire som står på gulvet. Kjemiske produkter 
som for eksempel hårfargingsmiddel og desinfiserende 
midler med farge kan gi permanente misfarginger dersom 
dette ikke fjernes umiddelbart.

• Stolbein, kontorstoler med hjul osv.

Kontorstoler med hjul og annet interiør med hjul skal være 
utstyrt med myke hjul av typen W i lyst materiale i henhold 
til EN 12529.
Stolben og annen innredning skal være utstyrt med 
filtknotter eller annet mykt materiale i lys farge, for å 
unngå skader på gulvbelegget. 
Knotter og hjul skal regelmessig kontrolleres og skiftes 
ved behov.
 

For ytterligere informasjon besøk www.tarkett.no


