
Skötsel och underhållsråd för vinylgolv

Installationsbehandling/ytskydd
IdéTradings vinylgolv är slitstarka golv och kräver i regel ingen installationsbehandling. 
I utrymmen med hög belastning eller nedsmutsningsgrad rekommenderas dock att en 
polish- eller vaxbehandling utförs, detta för att utöka golvets livslängd samt underlätta 
den kontinuerliga städningen.
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Val av ytskydd

Polish rekommenderas i utrymmen där belastningen är hög, eller då golvet utsätts för en 
högre nedsmutsningsgrad. Då polishen är spritresistent är den att föredra i utrymmen 
där sprit- och desinfektionslösning hanteras. Vax används där belastning och nedsmuts-
ningsgrad är normal, samt där vaxsystemanvänds i den kontinuerliga städningen
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Skurmaskin
Skura med lågvarvig singelskurmaskin, blå rondell och grovrengöringsmedlet 
Euroclean Kraft enligt tillverkarens dosering. Använd minimal lösningsmängd.

Våtsug
Avlägsna omedelbart smutslösningen med våtsugar

Fuktmopp 
Fuktmoppa noggrant golvet två gånger med vatten. Låt golvet därefter torka 
ordentligt.

Polish 
Applicera två heltäckande lager Euroclean Dull enligt tillverkarens anvisning. 
Torktid mellan appliceringar bör vara minst 45 min

Vax 
Applicera ett heltäckande lager Gipeco Trend enligt tillverkarens anvisning.
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Städinstruktion
IdéTradings golv tål väta och fukt väldigt bra. I dagens moderna städsystem används 
dock så lite vatten som möjligt. Torra eller lätt fuktiga metoder, med hjälp av bra 
städutrustning och effektivt rengöringsmedel ger ett långsiktigt bättre städresultat. Det 
skonar även miljön och ger en god ergonomi. Tänk på att anpassa städfrekvens  efter 
trafkintensitet, graden av nedsmutsning. I närhet av entréplan påverkas förutsättning-
arna av rådande årstid och väderlek

Obehandlade eller polishbehandlade golv
Vid lätt nedsmutsning torrmoppas golvet med mikrobermopp. Med 
sprayflaska innehållande vatten samt pH-neutralt (7-8) rengörings-

medel, kan ev. fläckar borttagas punktvis. Dosera enligt tillverkares anvisning.

Vid kraftig nedsmutsning fuktmoppas golvet med mikrobermopp samt pH-neutralt  
(7-8) rengöringsmedel. Dosera enligt tillverkares anvisning.

För stora ytor används med fördel kombimaskin med röd rondell samt  
pH-neutralt (7-8) rengöringsmedel. Dosera enligt tillverkares anvisning.

Vaxbehandlade golv
Fuktmoppa regelbundet golvet med mikrofibermopp samt Gipeco 
Trend enligt tillverkares anvisning. För stora ytor används med fördel 

kombimaskin med röd rondell samt Gipeco Trend. Dosera enligt tillverkares anvisning

Byggstädning
Rätt utförd byggstädning är ett viktigt moment som påverkar golvets funktion, eko-
nomi och livslängd. Under byggarbete och golvläggning uppstår ofrånkomligen damm, 
smuts, stoft och spill, som kan skada det nya golvets yta. Även om golvet varit täckt 
under byggtiden skall byggstädning utföras. Stoft av till exempel betong och gips kan 
lätt tränga in även under väl utförd täckning.

Ta bort löst damm och smuts genom torra rengöringsmetoder
såsom sopning, dammsugning eller moppning.

Skura därefter golvet med ett neutralt rengöringsmedel. Limfläckar 
tas bort med limtvätt. Vid förekomst av betong- eller gipsdamm 
fuktmoppas golvet med ett surt rengöringsmedel (pH 2-4) enligt 

tillverkarens dosering. Skura med minimal vattenmängd men utan att lösningen torkar 
in. Använd röd rondell på en lågvarvig skurmaskin.

Sug omedelbart torrt golvet med vattensugare.

Eftertorka golvet noggrant med fuktig mopp minst två gånger med ett neu-
tralt rengöringsmedel.
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Nollställning
Nollställning kan behöva utföras vid speciella tillfällen. Det innebär att ytskyddet 
kemiskt tas bort från golvet. Denna insats kan vara lämplig vid kraftigt nedsmutsade 
golv, byte av städsystem eller då en ytskyddsbehandling inte genererat fullgott resultat. 
Nollställning är en risk för åverkan på golv och närliggande inredning och ska utföras 
av behörigt företag.

Maskera och täck känsliga ytor såsom golvlister och närliggande golv. Blanda en 
brukslösning enligt tillverkares anvisning Gipeco Dipex med kallt vatten. Lägg ut 
lösningen över små ytor så att den inte torkar och låt den verka 10-15 minuter.

Skura noggrant med lågvarvad singelskurmaskin och brun alt. svart 
rondell. Arbeta med skurblock där maskinen inte kommer åt.

Avlägsna omedelbart smutslösningen med våtsugare. Vid svåra fall och 
många lager polish kan borttagningen behöva upprepas era gånger till golvet 
är rent från polish.

Neutralisera golvets yta genom att skura golvet med lågvarvad singelskurma-
skin och rent varmt vatten två gånger. Detta kontrolleras fördelaktigen med 
pH-sticka.

Avlägsna vattnet med våtsugare

Fuktmoppa noggrant golvet med vatten. Låt golvet därefter torka ordentligt 
före eventuell ytskyddsapplicering.
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Skötsel och underhållsråd för vinylgolv
enligt Twister™ – metoden

Vad är Twister™?
Twister™ är en ny metod för att dagligstäda och samtidigt polera ett golv genom 
användning av traditionella städrondeller impregnerade med miljarder mikroskopiska 
diamanter. Den impregnerade sidan är färgad och fungerar även som indikator för ron-
dellbyte – när färgen är borta är diamanterna slut. Twister™ reducerar kraftigt behovet 
av kemikalier för dagligstädning och periodisk grovrengöring av golv. Detta innebär 
sänkta totalkostnader för golvvård
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Daglig Städning:
Skura golvet med kombiskurmaskin. Använd Grön Twister™ i kombination med endast 
vatten.

Byggstädning:
Rätt utförd byggstädning är ett viktigt moment som påverkar golvets funktion, eko-
nomi och livslängd. Under byggarbete och golvläggning uppstår ofrånkomligen damm, 
smuts, stoft och spill, som kan skada det nya golvets yta. Även om golvet varit täckt 
under byggtiden skall byggstädning utföras. Stoft av till exempel betong och gips kan 
lätt tränga in även under väl utförd täckning.

Ta bort löst damm och smuts genom torra rengöringsmetoder såsom sopning, damm-
sugning eller moppning.

Skura därefter golvet med en Vit TwisterTM på en kombiskurmaskin med endast vatten 
i tanken. Limfläckar tas bort med limtvätt. Vid förekomst av betong- eller gipsdamm 
fuktmoppas golvet med ett surt rengöringsmedel (pH 2-4) enligt tillverkarens dosering.  
Skura med minimal vattenmängd men utan att lösningen torkar in. 
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Se sedan instruktion för daglig städning!
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Nollställning:

Vaxbehandlade golv:
Skura rent golvet med Vit TwisterTM och vatten. T 
orrpolera sedan golvet med en Grön TwisterTM

Polishbehandlade golv:
Skura rent golvet med Röd TwisterTM och vatten.  
Torrpolera sedan golvet med en Grön TwisterTM

Test STADIUM:

Här är ett test utfört på vinylgolvet VinylExpose i en Stadium-butik:

Se sedan instruktion för daglig städning!

Test Stadium  
 

Utförare Johan Lindblom 
Fredrik Toftemo 

Datum Ref.nr. 
100128  

 

Beskrivning av golvtyp 
Plastgolv VinylExpose från IdeCollection med ett 0,5-0,7mm ytskikt av aluminiumoxid.  

 

Bakgrund 
Att utreda om Twister har någon påverkan på golvets ytskikt samt säkerställa en metod för daglig 
golvvård. 
 
 

Uppdragbeskrivning 
• Simulera 10års städning med grön. 
• Göra en uppgradering med vit-gul-grön.  
• Ta före o efterbild med mikroskop för att verifiera påverkan på ytstrukturen. 
• Mäta friktionen och glans före och efter Twister. 
• Kanske ska det städas med gul för bättre städeffekt?? 
• Utvärdera samt utfärda städrekommendation.  

 

Initiala mätningar av golv 

 Värden Kommentar 
Glans Initialt 17 Värden mellan 15-19. Fem mätpunkter. 
Friktion Initialt Max  Med  Min: Friktionsmätaren kördes på kort sträcka (30 cm). Synthetic slider. 

0,50 0,41 0,28 

Vikt (gram) - Ingen vägning gjord 
 
Ytbild Initialt  
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Test 10 års städning (3650 överfarter) 

 Steg att  
simulera 

Ytbild Antal Överfarter 
10 år 

Glans 
efter 

Friktion Vikt 
(gram) Max Med Min 

Twister Röd   - st      
Twister Vit   - st      
Twister Gul   - st      
Twister Grön   3650 st 19 0,51 0,41 0,36 - 
 

Kommentar: 
Friktionsvärden uppmätta med synthetic slider. Det är inte någon mätbar skillnad mellan friktionen initialt och 
efter simulerad 10 år städning med grön Twister. 

Det går inte att se någon märkbar skillnad på golvets yta(Initialt/10 år Grön) när man gör en okulär jämförelse i 
mikroskop(Cobra med Alphia okulär 60x).  

Ytbild test 10 års städning Twister Grön 

 

 

Uppgraderingstest 

 Uppgraderingssteg Ytbild Antal 
Överfarter 

Glans 
efter 

Friktion Vikt 
(gram) Max Med Min 

Twister Vit   6-8 st - - - - - 
Twister Gul   6-8 st - - - - - 
Twister Grön   6-8 st - - - - - 
 

Kommentar: 
Uppgraderingstest genomfört utan någon påverkan på golvet. 
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