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1. Allmänt 

För att erhålla och uppfylla de tekniska och estetiska egenskaper som den applicerad beläggning 
är utformad för, Är det av yttersta vikt att underhållet efterlevs och utförs kontinuerligt. Sveff har i 
med detta tagit fram branschrekommendationer som bör följas och beaktas noga för att 
beläggningen skall uppfylla funktionskraven som ställts utifrån byggherren och beläggningens syfte. 

2. Förebyggande underhåll: 

Redan i planeringsskedet av beläggningssystemet är det viktigt att underhållet beaktas och 
planeras. Genom att placera dörrmattor eller inbyggda smuttsuppsamlingszoner hålls smutsen 
under kontroll. Detta gäller framförallt för alla mycket frekventerade ingångs- och övergångszoner 
som tex entréer eller gångstråk. Hur ofta och intensiv rengöring skall utföras beror i huvudsak på 
förekomsten av smutts. Om grov smutts som sand & grus kan samlas upp redan vid ingången kan 
den inte angripa, skada och förorena beläggningen. Livslängden stiger och rengörings- & 
underhållskostnaderna sänks. Skulle ytan bli utsatt för mekanisk åverkan så att sprickor eller hål 
uppstår måste dessa omedelbart repareras enligt leverantörens anvisningar. 

3. Skötselanvisningar: 

3.1 Släta Härdplastbeläggningar i torra lokaler: 
Med torra lokaler menas utrymmen som inte utsätts för väta dagligen, skötseln avser rengöring och 
ytvård, Alla brukliga rengöringsmedel och metoder kan användas till ytvård såsom vax, spån, polish 
mm 
 
För kontinuerligt underhåll skall alkaliska rengöringsmedel användas.  
 
Blanda alltid enligt fabrikantens anvisningar rengöringsmedlet med vatten. Lämplig temperatur vid 
rengöring är ca 20-60°C. 
 
Golvbeläggningar kan rengöras med mopp, högtrycksaggregat och skurmaskiner, var noga med 
eftersköljning av golvet. Golven är nötningståliga men mattas av att brukas. 

3.1.1 Normal rengöring av golvet: 
Dammsug eller sopa upp löst skräp, sand, grus och damm. 
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Blanda rengöringsmedlet enligt fabrikantens/leverantörens anvisningar. Låt tvättlösningen verka på 
golvet enligt anvisning. På svårt smutsade partier kan en något mer koncentrerad tvättlösning 
behövas. 
  
Använd borste eller mopp, med fördel kan skurmaskin användas. Var noga med att skölja golvet 
och samla upp smutsvattnet. Intorkat smutsvatten ger intryck av dålig rengörning. 

3.1.2 Svårt smutsade golv: 
Dammsug eller sopa upp löst skräp, sand, grus och damm. 
Använd starkare lösningar av alkaliska rengöringsmedel än vid normal rengöring. Välj preparat 
efter föroreningstypen och låt dem verka på golvet enligt leverantörens anvisningar (låt ej torka in). 
 
Animaliskt eller vegetabiliskt fett avlägsnas med emulgerande, fettlösande och starkt alkaliska 
medel. 
 
Härdplastgolven tål generellt starka alkaliska lösningar av tex kaustik soda, dock kan golvet 
matteras. Risken för frätskador på hud är emellertid mycket stor och sådana behandlingar bör 
undvikas. 
 
Bearbeta golvytan mekaniskt med skurmaskin eller helst högtrycksutrustning. Smutsvattnet skall 
samlas upp och därefter avsköljes golvet med vatten. Behandlingen kan behöva upprepas ett flertal 
gånger till önskat resultat uppnåtts.  

3.2 Halkskyddande Härdplastgolv i torra lokaler: 
Med torra lokaler menas utrymmen som inte utsätts för väta dagligen, Halkskyddande ytskikt bör 
normalt inte ytvårdas, Det skulle försämra halkskyddets funktion, Fett och liknande plastiska 
föroreningar kan inte avlägsnas tillfredställande med torrengöring. Där sådan förorening ofta 
förekommer i större mängd på större del av ytan bör våtrengöring tillämpas, Se skötselanvisningar 
för våta lokaler. 
Golv med halkskyddande ytstruktur kräver mer regelbunden rengöring för att halkskyddet skall 
bibehålla sin funktion. 

3.2.1 Normal rengöring av golvet: 
Dammsug eller sopa upp löst skräp, sand, grus och damm. 
Använd sopspån med utpräglad absorberande verkan som är avsedd för upptagning av vätskor. 
För användning på halkskyddade golv är oljespån olämpliga Oljespån och liknande typ avger med 
tiden en smetig film på golvet som försämrar halkskyddet och på sikt leder till svår förorening. 

3.2.2 Svårt smutsade golv: 
Se beskrivningen under pkt 3.1.2 

3.3 Härdplastbeläggningar i våta lokaler: 
Till våta lokaler räknas t ex produktionslokaler i livsmedelsindustrin, bad, dusch och tvättrum mm, 
vars golv/väggar dagligen utsätts för väta. 

3.3.1 Normal rengöring av golvet: 
Rutinrengöring bör ske av väggar, tvättbar inredning och golv i samma arbetsgång  
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Samla upp grövre föroreningar i avfallskärl. Blöt golvet med rent vatten, lösa föroreningar spolas 
bort samtidigt. Applicera varm rengöringslösning med spruthandtag på väggar och inredning, 
nerifrån och upp. Lägg märke till svårt smutsade ställen. 
Skura snabbt och lätt samtidigt som varm rengöringslösning appliceras på golvet. 
Skura svårt smutsade ställen på väggpartier. Skölj därefter väggarna uppifrån och ned samt golvet 
mot avloppet med varmt, rent vatten. Lått väggar och inredningar så långt som möjligt självtorka. 
Torka eller polera därefter ytor som önskas högblanka  

3.3.2 Svårt smutsade golv: 
Rengöring sker enligt enligt pkt 3.3.1 dock med kraftigare sköljning och skurning med tex 
högtryckstvätt eller skurmaskin 

4. ESD Golv 

Vid rengörning av dessa typer av golvbeläggningar skall vanligt vax och polish produkter undvikas 
eftersom golvets avledande funktion kan bli förstörd. Endast utprovade och godkända vax eller 
polish produkter från golvleverantören får användas. 
I övrigt enligt pkt 3.1, 3.2 alt pkt 3.3 

5. Övrigt:  

Vätskor, olja o dyl tas upp med absorberande spån etc. Tänk på att en fet och hal film kan bli kvar 
på golvet och orsaka halkrisk.  
 
Fläckar kan tas bort med lösningsmedel som tex lacknafta, även bensin, xylen med varsamhet. 
 
Klotterborttagningsmedel etc. kan användas med försiktighet - fungerar vanligen mycket bra. 
 
Prova rengöringsmedlet på en mindre yta om du är osäker på effekten. Beläggningen kan i värsta 
fall bli matt eller missfärgad. 
 
Om starka lösningsmedel (t ex aceton, etylacetat) tillåts verka på golvet finns risk för svällning i 
ytan. Golvet återhämtar sig dock och funktionen finns kvar. Men risken är stor för att golvet 
missfärgas och att ytan blir matt. 
 
Kalkavlagringar uppkommer med tiden vid hårt vatten och tas bort genom att använda ett surt (lågt 
pH) rengöringsmedel vid behov. Daglig rengöring görs med alkaliska medel. 
 
Vid frågor kontakta er Golventreprenör eller materialleverantör. 
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För kontinuerligt underhåll skall alkaliska rengöringsmedel användas. 



Blanda alltid enligt fabrikantens anvisningar rengöringsmedlet med vatten. Lämplig temperatur vid rengöring är ca 20-60°C.
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Fläckar kan tas bort med lösningsmedel som tex lacknafta, även bensin, xylen med varsamhet.



Klotterborttagningsmedel etc. kan användas med försiktighet - fungerar vanligen mycket bra.
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