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Daglig städning

Dammsugning är den viktigaste delen i den dagliga skötseln. En traditionell dammsugare av bra kvalitet tar upp ca 80% av smuts och damm från 
textilgolven.

Vi rekommenderar användning av en borstvallsdammsugare, eller en vanlig dammsugare med ett borstvallsmunstycke för bästa möjliga effekt. 
Borstvals hjälper även till att återresa fibrer/tufter i ex. gångstråk.

Val av typ och storlek på dammsugare görs utifrån vad som passar bäst utifrån utrymmenas storlek, användning och tillgänglig städtid / frekvens.

Fläckborttagning
Fläckar tas bort dagligen med för ändamålet avsett rengöringsmedel och absorberande trasa. Spraya rengöringsmedelslösning på fläcken, låt verka 
ett par minuter och bearbeta fläcken försiktigt med en absorberande trasa alternativt en borste och trasa. Som tumregel bör ett område ca 3-4 gång-
er så stort som själva fläcken bearbetas. Sug upp lösningen med en fuktabsorberande trasa och skölj väl med vatten och sug upp igen så inga rester 
av rengöringsmedel blir kvar i golvet då detta kan göra golvet/fläcken smutsupptagande.

På tuggummi används kylspray, när tuggummi blivit hårt tas det försiktigt bort mekaniskt.

Periodiskt underhåll
För att hålla golven i god kondition rekommenderar vi som periodiskt underhåll att extraktionsmaskin med hetvatten används, gärna en sk duplexma-
skin med motroterande borstvalsar. Användningsfrekvens skall dimensioneras utifrån trafikintensitet och smutsgrad.Detta görs normalt i 3 steg:

Steg 1:
Genom att förbehandla /spraya med rengöringsmedelslösning (framför allt vid hårt smutsade golv) uppnås bättre slutresultat då rengöringsmedlet 
bättre kan lösa upp fläckar och smuts. Låt lösningen verka i 5-10 minuter.

Steg 2:
Bearbeta den förbehandlade textilytan med en lämplig mattborste/raka för att djupt sittande smuts lättare lyfts från fibrerna/luggen och nås av rengö-
ringsmedelslösningen.

Steg 3:
Efter ovanstående steg används en extraktionsmaskin med hetvatten ”mattvätt” för att skölja ut rengörings och smutslösningen. Genom användning 
av en bra extraktionsmaskin/mattvätt kan torktid på ner mot 2 timmar uppnås.

OBSERVERA: Amtico rekommenderar inte användning av singelskurmaskin med poler/skurhätta.

För mer information kontakta Amtico Teknisk support info@amtico.se eller +46 (0)8 584 233 24
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Det är viktigt att golvvård och dimensionering av underhåll av textila golv görs på rätt sätt. Det skyddar er investering, förlänger livslängden på era 
textilgolv och bibehåller lyster och fräschör i era lokaler.

Entrésystem vid alla ingångar utifrån är en väsentlig del för att minimera mängden smuts och väta att dras in på govlen i byggnaden. Dessa skall 
vara rätt dimensionerade och underhållas regelbundet för att säkerställa dess funktion och effektivitet.




