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Bruksanvisning 
INSTALLATIONSGOLV

SKÖTSELANVISNING I OCH VID INSTALLATIONSGOLV
(pLATTUppTAGNING)
   
Installationsgolvplattorna är fixerade i sina lägen genom styrklackar på stödbenshuvudena. Fixeringen kvar-
står vid demontering av enstaka plattor.

Tag aldrig bort fler plattor i installationsgolvet än vad som är nödvändigt.

SPECIELLT VIKTIGT ! 
Vid bottagande av golvplattor får inga långa rännor eller öar uppstå. Se skisser sidan 3.

ATT BEAKTA:
Ju tyngre last nära ett öppningsställe och ju högre benhöjd, undvik att ta bort för många plattor. 
Eventuella avväxlingsbalkar mellan stödbenen måste återställas i sina ursprungliga lägen vid stängning av 
golvet.

Om maximala belastningsvärden ökar eller håltagning göres i golvplattor, lösa stödben hittas eller om andra  
avvikande installationer göres, tag kontakt med vår service avdelning.
 

Projekt:
Typ: 
Golvhöjd:

Tillåten belastning:         
Max punktlast:         N 
Max jämt fördelad
utbredd belastning:        N/kvm

Vid transporter på golvet försök 
använda handdrivna truckar om 
möjligt.  
Se till att punktlast ej överskrides.
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MASKINER                               BORTTAGNA GOLVPLATTOR
  

FEL

RÄTT

UNDERHÅLL AV INSTALLATIONSGOLV

Anvisningar för olika rengöringsmetoder har utarbetats av lokalvårdare. Dessa anvisningar, som finns i  
RAL 991 A2, överensstämmer inte på alla punkter med tillverkarens rekommendationer. Tillverkarens 
instruktioner och rekommendationer skall därför alltid följas i första hand.

Allmänt underhåll  
Våra installationsgolv består av en mängd enskilda plattor, vilket gör det möjligt att överallt  och när som helst 
komma åt kablage under installationsgolvet. Golvytan och den elektriska laddning som uppstår när plattorna tas 
bort  eller placeras om, kräver en speciell limningsmetod som utförs mycket noggrant vid tillverkning. 
Underhållsanvisningarna är avsedda att bevara limmet intakt.

Eftersom plattorna är flyttbara förekommer oundvikligen springor mellan de enskilda plattorna trots största  
noggrannhet vid golvläggningen. Dessutom finns öppningar i golvet (för avlopp, hållare för eldsläckare, 
dammsugarutrustning etc) som likaledes kan orsaka vattenskador i installationsrummet. Mycket litet vatten skall 
därför användas när plattorna rengörs, vilket innebär att våtrengöring inte får förekomma. Vid användande av 
rengöringsmedel skall bruksanvisningen följas. 

Rengöringsmedel får inte innehålla beståndsdelar (vax eller harts) som ger en isolerande hinna och förhindrar 
urladdning av statisk elektricitet, vilket kan förorsaka fel i datautrustning.
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Instruktioner för underhåll
Installationsgolv har en yta som klarar hårt slitage, är lätt att hålla rent, samt endast kräver normal vård.  
För underhåll av de olika golvtyperna rekommenderar vi följande:

HÅRDA GOLV  (PVC, linoleum)
Rengörs med fuktad trasa. Om det p g a stark nedsmutsning är nödvändigt att skura golvet med större kvan-
titeter vatten måste allt torkas upp. Detsamma gäller vid användning av städmaskin - framförallt måste all fukt 
i springorna avlägsnas. Endast en mycket liten dos hushållsrengöringsmedel kan användas i vattnet (ca 1%), 
eftersom den lösande substansen i medlet inte bara löser smuts utan också bidrar till att vattnet kan sugas in i 
mikroskopiska springor.

LACKADE pARKETTGOLV
Golven dammsuges eller sopas om grus eller sand dragits in. 

 •  För att undvika repor från möbler skall dessa förses med möbeltassar som ej binder    
     grus och smuts.
 •  80% av all smuts kommer via entrén. Satsa därför på en rejäl entrélösning för att torka    
     av skosulorna. Det underlättar städningen och förlänger golvets livslängd.

UNDERHÅLL
Produkt:   - FILA SATIN utspädd 1:50 i vatten samt 
   - FILAPARQUET WAX vaxlösning för lackade trägolv
Åtgång:  - FILA SATIN ½ liter per 100 m2

   - FILAPARQUET WAX 1 liter per 100 m2

Använd:  skurtrasa, väl urvriden

1 Rengöring
Vid behov fukttorkas golvet med FILA SATIN lösning, med väl urvriden skurtrasa. 
Golvet får bara fuktas lätt. Skölj och vrid ur skurtrasan ofta under städningen. 

Om vatten förekommer på golvet torkar detta ut parkettlamellerna vilket orsakar sprickbildning  
eller att dessa helt lossnar från golvplattan. Var försiktig i närheten av el- och teleinstallationer.  
Använd inte vatten för att torka upp i undergolvet.

2 Återställ golvets yta
Använd FILAPARQUET WAX på en duk för att återskapa en skinande yta på lackgolvet. 
Var noga med att vrida ur duken ordentligt. Dosering: 3-5 dl per 5 liter vatten.  
Var försiktig i närheten av el- och teleinstallationer. Använd inte vatten för att torka upp i undergolvet. 

Inköpsställe: KAKELSPECIALISTEN I GLOBEN AB 
Arenavagen 83 | Box 10007 | Stockholm 
tel +46 8 686 00 31 | fax +46 8 686 01 68 
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TEXTILA GOLV
1 Dagligt underhåll
Golvet dammsugs eller dammsugs och borstas. Genom borstning blir golvet renare och fläckar går lättare 
bort.

2 Mer genomgripande underhåll
Dammsugning kombinerad med borstning. Därefter shamponering och omedelbart därefter uppsugning av 
vatten. Dammsug och borsta igen efter uppsugningen. Med denna metod kan rester av rengöringsmedlet fin-
nas kvar i mattluggen, vilket medför att mattan lätt blir smutsig igen.

3 Storrengöring 
  
 –  Grundlig dammsugning kombinerad med borstning.

  – Shamponera med skum. Redskap som omedelbart absorberar skummet ger bästa resultat och   
  lämnar minsta möjliga rester kvar.
 
  – Tvätt och uppsugning av fuktighet; rent vatten sprayas ut och sugs omedelbart upp. Golvet sugs   
     ytterliggare en gång för att så litet fuktighet som möjligt skall bli kvar i mattan.

Tvättning och uppsugning skall utföras omedelbart efter shamponering för att mattan skall utsättas för 
så lite fukt som möjligt. Beroende på typ av golvyta som skall rengöras och typ av verktyg är acceptabel 
uppsugningsförmåga mellan 170 - 600 g, dock bör en kapacitet av 300 - 400 g eftersträvas. 

För att kontrollera resterande fukthalt kan man väga en golvplatta före och efter rengöringen. Viktskillnaden 
visar resterande fukthalt. För att resterande fukthalt snabbt skall försvinna måste lokalen vädras ordentligt. 
I utrymmen med air-condition skall systemet vara påslaget hela tiden.

Regelbundet underhåll innebär dammsugning eller dammsugning kombinerad med borstning samt borttag-
ning av fläckar. Mer genomgripande rengöring och storrengöring utförs endast när det är helt nödvändigt.
Storrengöring är tidskrävande men är att föredra eftersom golvet efter en sådan rengöring står emot 
nedsmutsning bättre, varför tidsperioden mellan rengöringstillfällena kan utsträckas. 
Det bör gå så lång tid som möjligt efter golvinstallation, innan den första storrengöringen utförs.

Blandningen av vatten och rengöringsmedel skall anpassas till hur nedsmutsat golvet är. Det är viktigt att 
skum bildas men överdosering av skum medför krav på ytterliggare tvätt och oproportionerligt höga krav på 
uppsugningsmöjligheter. Avvikelser från tillverkarens rekommendationer måste därför ibland tillämpas
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Bor ttagning av f läckar
Te, kaffe, läskedrycker och juice ger färgfläckar på textilgolv och måste avlägsnas omedelbart.  
I annat fall måste andra metoder tillämpas, som i sin tur kan ge fläckar. P g a att många olika golvtyper 
tillhandahålls kan allmängiltiga rekommendationer inte ges. Man måste prova sig fram på icke synliga 
ställen.

T yp AV fLäCK ANVäND
Asfalt Renad bensin, fläckborttagningsmedel
Golvpolish Slipning, täck med läskpapper och stryk med strykjärn 

på lägsta värme. Efterbehandla med fläckborttagnings-
medel eller bensin

Coca-Cola Fintvättmedel, fläckborttagningsmedel
Fett Fintvättmedel, fläckborttagningsmedel
Kåda, Harts Slipning, efterbehandla med fläckborttagningsmedel
Kaffe, Kakao Varmt vatten, fintvättmedel. Efterbehandla med fläck-

borttagningsmedel
Tuggummi Torr is, tuggummiborttagningsmedel
Stearin Slipning, Behandla med läskpapper och strykjärn på 

låg värme. Efterbehandla med bensin
Kulspetspenna Torr is eller tuggummiborttagningsmedel
Fernissa Terpentin. Efterhandla med fläckborttagningsmedel
Läppstift Sprit
Läskedrycker Varmt vatten
Mjölk Varmt vatten, fintvättmedel
Nagellack Aceton, badda med ren trasa  

(Obs ! endast liten mängd aceton)
Frukt Kallt vatten, efterbehandla med apotekssprit
Olja Bensin, efterbehandla med fintvättmedel
Rost Rostborttagningsmedel, efterbehandla med vatten
Rödvin Kallt vatten, efterbehandla med utspädd citronsaft, 

fintvättmedel
Choklad Fintvättmedel, efterbehandla med fläckborttagnings-

medel
Sås Fintvättmedel, efterbehandla med bensin
Tjära Renad bensin, fläckborttagningsmedel
Bläck Varmt vatten
Urin Fintvättmedel, efterbehandla med varmt vatten
Socker Varmt vatten
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Viktigt !
Vid  alla förhållanden, såväl vid installation samt efter 

färdigställande ska 30-60 % relativ luftfuktighet råda samt 
en temperatur på 18o- 23oC för att garanti ska gälla.

HUS AMA avsnitt MD gäller.


