
Linoleum xf2
Veneto, Etrusco, Acoustic, Style Elle, Style Emme, 
SD, Sicuro R10

Skötselråd

Linoleum är ett av de mest beprövade golvmaterial som  finns. Vår 
linoleum xf² är dessutom miljömärkt med Svanen.  Sätten att sköta 
linoleum har varierat beroende på tidsepok  och var i världen man 
befinner sig. Linoleum finns i flera  olika utföranden och tjocklekar 
och används i olika miljöer,  såväl bostäder som kontor som skolor, 
butiker och industrier.  Linoleum består huvudsakligen av 
linoleumcement (linolja  och naturharts) som binder ihop trämjöl, 
korkmjöl och sten- mjöl på en bärare av juteväv.

Linoleum xf² är ytbehandlad i fabrik med ett slitstarkt  och 
lättskött ytskikt med lång hållbarhet. 
OBS Väljs golvet att behandlas med vax eller polish ska 
städanvisning från vald leverantör följas.
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Periodiskt underhåll
Intervall 1 gång per år beroende på slitage

• Torrmoppa golvet
• Använd singelskurmaskin med 3M röd  till grön rondell 

alternativt grön till gul Twister.
• Rengöringsmedel efter smuts, mellan pH 5-10. 
• Ta bort smutsvatten med våtsug.
• Skölj golvet med rent kallt vatten.
• Torrpolera golvet med en high-speed maskin med ren 3M 

Scotch-Brite Plus Lila rondell alternativ gul Twister. Välj rätt 
rondell och varvtal enligt rondelltillverkarens 
rekommendationer. 

Områden som överbelastas eller fått skadad yta kan repareras 
med polish eller permanent polyuretan  försegling (tex. PU-Resin
Sealer mat från Dr. Schutz Nordic).

Byggstädning
En byggstädning görs alltid innan ett nytt golv tas i bruk.
Under byggtiden skall golven alltid skyddas med hård papp  eller 
liknande. Acoustic får under byggtid inte belastas med föremål 
utan skivmaterial (minst 12 mm beroende på belastning) som 
skydd.
OBS tejpa aldrig direkt på golvet

Maskinell metod:
• Dammsug noga för att avlägsna allt löst damm, grus etc.
• Använd rengöringsmedel med pH 5-5,9, följ tillverkarens

dosering rekommendation.
• Använd singelskurmaskin med 3M röd rondell alternativt grön

Twister.
• Skölj golvet med rent vatten och säkerhetsställ att du fått upp

all smuts och att det inte finns tvättmedels rester kvar.
• Sug upp vattnet med våtsug och låt golvet bli helt torrt.
• Torrpolera golvet enligt anvisning nedan.

Torrpolering:
• Torrpolera golvet korsvis med en high-speed maskin med ren 

3M Scotch-Brite Plus Lila rondell alternativ gul Twister. Välj rätt 
rondell och varvtal enligt rondelltillverkarens rekommendationer. 

Dagligstädning
Manuella metoder:
• Torr eller fuktmoppning.
• Använd rengöringsmedel enligt smuts, mellan pH 5-10. Fel pH kan 

skada linoleum.
Maskinella metoder:
• Använd kombiskurmaskin med 3M röd rondell alternativt grön

Twister.
• OBS grön Twister endast med vatten
• Använd rengöringsmedel efter smuts, mellan pH 5-10. Fel pH kan

skada linoleum.

Maskinrengörning förlänger tidsintervall periodiskt underhåll.

Fläckborttagning
Fläckar skall tas bort så fort som möjligt.
OBS! Använd ej starka rengöringsmedel/lösningsmedel eller hett 
vatten. Detta kan skada linoleumgolvet.

Fläck av Tas bort med

Skoklackmärken, asfalt, olja,  
skokräm, sot, färgkritor, tusch

Svagt alkalisk (pH 8,1-10) 
rengöringsmedel eller T-röd
gnugga  med vit skurnylon –
eftertorka med kallt vatten 

Bär, kaffe, frukt, läsk, saft, te,  
vin, öl, choklad, fett, glass,  
grädde, juice, ägg

Svagt alkalisk (pH 8,1-10) 
rengöringsmedel eller T-röd 
gnugga  med vit skurnylon –
eftertorka med kallt vatten 

Urin, avföring, galla, rost Surt rengöringsmedel (pH 3-5) med 
en mikrofiber duk – eftertorka med 
kallt vatten

Tuggummi, stearin Kyl fläcken med ispåse som 
läggs ovanpå därefter skrapa 
bort försiktigt. Synliga rester -
svagt alkalisk (pH 8,1-10) 
rengöringsmedel gnugga  
med vit skurnylon – eftertorka 
med kallt vatten. 



Allmänna råd
• Linoleum kan skadas av lösningsmedel
• Vid spill av olja, torka upp omedelbart då ytan kan bli  

missfärgad.
• Svarta gummihjul och gummitassar kan missfärga  golven.
• Golvskydd skall finnas på alla stolsben.
• Tänk på att ljusa färger ökar städinsatsen.
• Linoleum Akustik är känsligare för intrycksmärken, se till  att 

skydda golvet där det finns risk för punktbelastning  eller 
möbler med liten anläggningsyta. Använd lämpligt skydd 
under kontorsstol med hjul.

Viktigt att känna till
Hala golv: Byggdamm kan ge hala golv om det inte tas bort
effektivt. Observera att Linoleum xf² kräver något mindre  mängd 
kem än traditionell linoleum. Överdosera inte!

Linoleum xf² har ett mycket slitstarkt ytskikt. I lokaler avsedda  för 
intensiva lekar på golvet, som t.ex. i lekrum på förskolor,  
rekommenderar vi att golvet torrpoleras (ca. 1200 varv/min)  med 
gulmärkt twister-rondell, eller lila 3M diamantrondell,  i samband 
med installationen för att minska nötning på  byxknän etc. 
Torrpolera hela golvytan 2-4 gånger, beroende på  önskat resultat.

Linoleum xf² SD ska aldrig behandlas med vax eller polish då  det 
kan påverka golvets ledande egenskaper.

Linoleum Sicuro xf² R10 ska aldrig behandlas med vax eller  polish 
eller torrpoleras då det kan påverka golvets halkhämmande 
egenskaper.

Smutsförebyggande åtgärder
Gatusmuts repar och skadar golvet och kommer till största
delen in via entrén. Skydda därför golvet genom att använda  ett 
rätt dimensionerat avtorkningssystem.

• 80% av smutsen kommer utifrån
• Ett effektivt avtorkningssystem kan reducera indragen  smuts 

med upp till 90%
• "Tre-stegsprincipen”
• Längd 7-8 m vid hårt trafikerad entré
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