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Inledning 
När man ska välja ett golvmaterial så kan man 
med fördel ta hänsyn till de faktorer som 
påverkar golvets  framtida skötsel . Färgval 
samt smutsens karaktär påverkar hur 
nedsmutsningen syns. Melerade och 
mönstrade golvmaterial är bättre i detta 
avseende.   
 
Skydd 
 
Se till att det finns effektiva avtorkningssystem 
vid entrén, då ca 70-80 % av smutsen kommer 
in den vägen. Dessa system skall absorbera 
fukt och rengöras med jämna mellanrum. 
Smuts som inte kommer i byggnaden kan 
heller inte förstöra golven. 
Hårt trafikerade entreèr och gångstråk kräver 
tätare intervall av städning .   
 
Byggstädning  
 
Efter installation av det nya golvet genomförs 
en byggstädning. Under byggtiden skall golven 
alltid skyddstäckas.Denna täckning skall vara 
av typen diffusionsöppen.Tejpning direkt ner i 
golvbeläggningen får ej ske. Byggstädningen 
skall i första hand genomföras som 
torrengöring med en maskin med mot 
varandra roterande mjuka borstar. Med fördel 
kan  ett avfläckningsmedel andvändas. , 
därefter kan man om det är nödvändigt 
använda sig av en pulverrengöring. Denna 
metod tillför inte någon fukt och golvet kan 
beträdas omedelbart.  
 
 
 
Dagligt  underhåll 
 
Regelbunden rengöring/skötsel 
Behovet av städning kan variera i olika miljöer. 
Tänk på att anpassa städfrekvens och 
rengöringsmedel/metod  efter trafikintensitet, 
graden av nedsmutsning samt slitage på 
golvet.Golvet dammsuges med en 
borstvalsdammsugare avsedd för textila golv. 
Om det är nödvändigt så avfläckas golvet.    
 
 

Mellanrengöring 
 
Beroende på andvändningsgrad samt hur 
smutsigt golvet blivit så är en mellanrengöring 
nödvändig . Den har till uppgift att ta bort hårt 
fastsittande  smuts som inte avlägsnats i den 
dagliga skötseln.Mellan rengöring utföres 
maskinellt med pulverrengöring. Innan detta 
utföres så skall ytan dammsugas med en 
borstvalsdammsugare. Följ kemleverantörens 
anvisningar angående dosering samt 
verkningstid. 
 
Pulverrengöring 
 
Pulvret strös ut manuellt över golvet och 
bearbetas in mattan med en maskin med mot 
varandra roterande mjuka borstar. Mattan 
rengöres kors och tvärs så att pulvret kan lösa 
och ta upp smutsen. Vid behov  dammsuges 
mattan med efteråt med borstmunstycke. 
 
Extraktionsmetoden 
 
Detta är en våt metod som tvättar mattan med 
en avvägd mängd vatten och ett för golvet 
avsett rengöringsmedel, som omgående sugs 
upp med ett speciellt munstycke. OBS golvet 
måste få tid till att torka efter denna 
behandling. Denna metod bör ej andvändas på 
installationsgolv där fukt kan tränga in. Man 
bör undvika en total genomvätning av nålfilten 
då detta kan leda till skador på både undergolv 
samt limfilm.  
 
Fläckborttagning 
 
 
Alla fläckar skall om möjligt tas bort omgående  
Andvänd en ren bomullsduk alternativt 
hushållspapper och sug upp spilld vätska. 
Späd eventuellt fläcken med lite vatten , 
upprepa tills fläcken är borta. Arbeta alltid 
utifrån och inåt för att undvika spridning av 
fläcken.   
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Detta skötselråd baseras på en branschgemensam standard framtagen av Golvbranschens 
Riksorganisation(GBR), Svenska Golvrådet (SGR) och Sveriges Rengöringstekniska Förbund (SRTF). 
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