
Laminatgolv Underhåll 
 

Rengöringsanvisningar för kommersiellt bruk 
 

Observera: Denna underhållsanvisning kan komma att ändras utan föregående varsel! 
 

   
Dokumentnamn: 150324 Maintenance Pergo - Commercial - Laminate flooring_SE 

 
Sida: 1 (3) 

 

 
 
Allmänt 
Ersätt våtrengöring med torra rengöringsmetoder. Det ger både miljömässiga och ekonomiska fördelar.  
 
Regelbunden daglig rengöring 
Behovet av rengöring beror på miljön och kan variera.  
 
Torr rengöring 
Avlägsna löst damm och smuts genom att torrengöra med mikrofibermopp (40–60 cm) eller dammsuga  
 

Våttorkning 
Torka golvet med fuktad mopp endast vid behov. Använd Pergo All-round 
Floor Cleaner och Pergos moppduk. Fukta moppen med varmt vatten 
och Pergo All-round Floor Cleaner (blanda 2 kapsyler Pergo All-round 

Floor Cleaner (använd flaskans kapsyl) i 10 liter vatten). Blanda ordentligt 
enligt tillverkarens anvisningar. Överdosera inte. Använda moppar tvättas 
enligt etiketten, i 60 °C och utan tillsatser. Arbeta inte över större ytor än 
15–20 m

2
 samtidigt. Se till att golvet torkar ordentligt efter våttorkning. 

 
 
Borttagning av envisa fläckar och/eller gummimärken  

Ta bort envisa fläckar från golvet med Pergo All-round Floor Cleaner och en ren mopp, trasa eller vit 
eller röd polerduk som inte repar om det behövs. 
Låt det verka i några minuter. Torka bort fläcken med en ren mopp fuktad i ljummet vatten. Upprepas vid 
behov. Torka torrt efteråt. 
 

Fläckborttagningsguide 
 

Fläck/problem  Lösning 

Enstaka områden med fläckar Använd Floor Cleaner på fläcken. 
Låt Floor Cleaner lösa upp fläcken i ett par minuter.  
Torka bort fläcken med en ren mopp fuktad i ljummet vatten. 
Upprepas vid behov. 

Choklad, fett, juice, fruktjuice, 
läsk, vin 

Spreja med Floor Cleaner eller använd varmt vatten med Pergo All-
round Floor Cleaner  

Tjära, färgkrita, läppstift, 
skokräm, bläck, 
kol, nagellack eller cigaretter 
 

T-röd, aceton eller hushållslösningsmedel, 
bensin 
 

Stearin och tuggummi Låt det torka och skrapa sedan försiktigt bort det. 
 

 
Fläckar bör tas bort omedelbart eftersom vissa fläckar sätter sig fast med tiden 

och kan bli svåra eller omöjliga att ta bort efter ett tag.  
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Behandling 

Pergo-golv ska inte vaxas eller poleras. Skrubba aldrig med stålull eller annat grovt material eftersom detta 
kan en negativ inverkan på utseendet och strukturen.   
Vissa ytstrukturer och behandlingar kräver ibland speciell rengöring. Om ditt Pergo-golv har någon av 
följande strukturer så följ våra tips för bästa resultat. 

  

Tips och rekommendationer 

Matt behandling 
Smuts fastnar lättare på ett golv med matt yta. Därför rekommenderar vi att du rengör golvet regelbundet 
med Pergo All-round Floor Cleaner på hela golvet för att få bort smuts som fastnat på ytan.  

En fet hinna kan uppstå om du har rengjort golvet på fel sätt, till exempel använt för mycket 
rengöringsmedel eller såpa. För att avlägsna hinnan, spreja Floor Cleaner över hela golvet och vänta 

några minuter så att rengöringsmedlet kan lösa upp smutsen eller fettet. Torka golvet med en fuktig trasa 
och torka sedan torrt med en torr mopp eller gummiskrapa.  Vid behov, upprepa dessa steg tills smutsen 
eller den feta hinnan har avlägsnats. Torka torrt efteråt. 

Blank yta 
Vattenmärken är ofta mer synliga på en blank yta. Eftertorka alltid med en torr mopp efter våtrengöring. 

Golv med fasade kanter 
Dessa golv har en benägenhet att vatten kan samlas i räfflorna som skapas av de fasade kanterna. 
Våttorka därför aldrig golv med fasade kanter. Rengör med lätt fuktad och noga urvriden mopp och se till 
att inget vatten samlas vid de fasade kanterna. Torrtorka alltid golvet efter rengöring. 

Rengöringsmedel 
Om det finns fläckar eller lätt smutsade ytor kan du använda denaturerad alkohol (eller T-röd), 
rengöringsmedel för hushåll eller bensin utan att ytan skadas.  
Starka syror som salpetersyra eller saltsyra har en permanent påverkan på ytan. 
 
Speciell rengöring  
En fet hinna kan bildas om du har rengjort golvet på fel sätt, till exempel använt för mycket 
rengöringsmedel eller såpa. Ta bort sådana hinnor genom att bearbeta mindre ytor (10–15 m

2
) åt gången, 

och fukta ytan med en våt mopp. Häll koncentrerad Pergo Floor Cleaner i en sprayflaska och spreja 4–5 
gånger per kvadratmeter på den våta ytan. Jämna ut Pergo Cleaner över den våta ytan och vänta någon 
minut. Torka av golvet med en fuktig trasa och torka sedan torrt med en torr mopp eller gummiskrapa.  Vid 
behov, upprepa dessa steg tills smutsen eller den feta hinnan har avlägsnats. Torka torrt efteråt. 
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Rengöringsmaskin 
Beroende på behovet av rengöring kan en singelskurmaskin eller kombiskurmaskin användas.  
 

 För optimala resultat rekommenderar vi att våra installationsanvisningar följs, inklusive delade ytor 
med hänsyn tagen till  belastningen på golvet och dess dimensioner. Undergolvet måste vara plant 
och mellanlägget som används måste ha hög kompressionsstyrka. För ytterligare 
rekommendationer beträffande ytbehandling, kontakta vår tekniska avdelning.  

 Rengöringsmaskinen som vi rekommenderar är liten och kompakt med låg hastighet avsedd för lätt 
daglig rengöring. Maskiner med beteckningen "Medel", "Stor" eller "Åkbar" rekommenderas inte på 
grund av vikten.  

 Ång- och/eller högtrycksrengöringsmaskiner rekommenderas inte. 

 Maskinen väger oftast under 50 kg. 

 Trycket från borstar eller dyna ska vara 15–30 kg. 

 Mjuk fiberborste eller vit/röd polerduk ska användas 

 Max. vattentemperatur 60 °C som inte ska användas under tryck. 

 Om singelskurmaskiner används ska låg hastighet vara inställd så att polering undviks. 

 Om en singelskurmaskin används ska fukten torkas av efteråt med en torr mopp eller en 
våtdammsugare. 

 Skrubb- eller ytborttagningsmaskiner ska inte användas. 
 
Rengöringsnivå 

 Maskiner och tillbehör (dyna eller borste) ska vara avsedda för lätt daglig rengöring.  

 Skrubbning eller ytborttagning rekommenderas inte. 
 
Rengöringsmedel 

 Laminatgolv ska inte poleras (med dyna på höghastighetsmaskiner eller polermedel) eller vaxas.  

 Använd enbart ett miljövänligt rengöringsmedel som är lågskummande och har ett pH-värde på 
cirka 7 (neutralt). 

 

Några tips 
 Använd hjul på kontorsstolar för hårda golv. 

 Skydda golvet med filttassar på stolsben och 
andra möbler. 

 Använd alltid dörrmatta vid huvudentrén som 
är tillräckligt stor vid varje ingång från utsidan. 
Vi rekommenderar en bredd som är minst lika 
stor som öppningen och med ett djup på 
minst 150 cm. 

 
 


