
   
 

 

      

 

 

Rengjørings- og vedlikeholdsanvisning NG designgulv (LVT) 

 

Vedlikeholdsanvisningen er generell og veiledende. Hyppighet og valg av 

metode tilpasses det enkelte lokale for å sikre rene, vakre og hygieniske gulv. 

 

Generelle råd 

Alle NG designgulv er behandlet med polyurethan (PUR) fra fabrikk.  PUR 

beskytter gulvbelegget og gjør at det i de fleste tilfeller ikke er nødvendig å bone 

eller vokse gulvene. PUR-behandlingen gjør at gulvene fordrer lite vedlikehold, 

kun vanlig og regelmessig renhold. Dette er både kostnads- og tidsbesparende. 

I lokaler med inngang rett fra gaten og lokaler som er utsatt for mye 

sand/søle/skitt anbefaler vi å behandle gulvene med voks eller polish for å 

hindre riper i gulvet. Det anbefales også å benytte en god avskrapningsmatte 

utenfor inngangsdøren og en god oppsugingsmatte innenfor døren. Dette skal 

forhindre at sand, grus og fukt vil skade gulvet. Det er også viktig å bruke 

filtbeskyttelse/møbelknotter på alle bord- og stolben for å forhindre riper og 

friksjonsmerker i overflaten. Husk å regelmessig fjerne sand/grus som har festet 

seg under bord- og stolben. 

 

Sett opp og følg gode og regelmessige rengjøringsrutiner, dette gir bedre 

hygiene og er mer økonomisk enn sporadisk oppskuring. 

Benytt ph-nøytralt vaskemiddel for vinylgulv og følg doseringsinstruks. 

Det skal aldri brukes klorin, salmiakk eller lignende på vinylgulv som er PUR-

behandlet. Ved profesjonelt renhold benyttes profesjonelle midler. Sterke syrer 

og sterke alkaliske midler skal aldri benyttes. Bruk av grønnsåpe frarådes. 

NG designgulv tåler ikke løsemidler. 

Benytt stolunderlag under kontorstoler. 

 



   
 

 

      

 

NB! Benytt rene mopper. Påfør vann på moppen, ikke rett på gulvet. Skift 

mopp og vann hyppig slik at gulvet vaskes med rene mopper og rent vann. Dette 

for å unngå at skitten på gulvet kun flyttes og ikke fjernes.  

 

Daglig renhold 

Benytt en tørrmopp eller støvsuger for å fjerne løst smuss.  

Bruk en lett fuktet mopp, enten med rent vann eller vann tilført vaskemiddel for 

vinylgulv dosert i henhold til leverandørens anbefaling. Benytt lite fuktighet slik 

at vann ikke etterlater seg en hvit hinne på belegget. Gulvet skal være tørt 

maksimum 30 sekunder etter vask.  

Alternativt kan det benyttes rengjøringsmaskin med rød pad og lite 

vann/blanding av vann og vaskemiddel.  

Mopp gulvet til slutt med lett fuktet mopp kun tilført rent vann. Sørg for at all 

såpe/såpevann er fjernet fra gulvet. Hvis det blir liggende igjen såpe vil gulvet få 

en grå hinne. 

 

Ukentlig renhold 

Vurder gulvets utseende. Vanligvis skal det være tilstrekkelig å benytte 

gulvskuremaskin med rød pad, men hvis gulvet er svært skittent bør grønn pad 

benyttes. Bruk et nøytralt vaskemiddel blandet ut etter leverandørens anvisning. 

Til slutt tørkes gulvet med mopp fuktet med rent vann for å fjerne såperester. 

 

Periodisk renhold 

Benytt gulvskuremaskin, ikke highspeedmaskin (dersom man ikke ønsker 

blanke gulv).  Velg rød pad, grønn hvis veldig skittent.  

NB! Benytt pad for gulvskuremaskin  (ikke for highspeedmaskin).  

Tilfør lite fuktighet slik at vann ikke etterlater seg en hvit hinne på belegget. 

Gulvet skal være tørt maksimum 30 sekunder etter vask. 

 



   
 

 

      

 

 

 

Skippertak 

Dersom gulvet ikke har blitt rengjort i henhold til gode vedlikeholdsrutiner vil 

det trolig være nødvendig med en kraftigere skuring.  

Mopp gulvet med fuktig mopp tilført såpeblanding i henhold til leverandørens 

doseringsanvisning. Skur gulvet først én gang med grønn pad, deretter én gang 

med rød pad. 

 

Mopp gulvet til slutt med lett fuktet mopp kun tilført rent vann. Sørg for at all 

såpe/såpevann er fjernet fra gulvet. Hvis det blir liggende igjen såpe vil gulvet få 

en grå hinne. 

 

Fjerning av flekker 

Behandle flekker øyeblikkelig. Benytt en rød nylonpad og et nøytralt 

vaskemiddel. Tørk til slutt med klut og rent vann. Magic svamp fuktet med kaldt 

vann kan også benyttes. 

Sjokolade, fett, kaffe, juice, egg mm Nøytralt alternativt alkalisk 

rengjøringsmiddel i lunkent vann 

Asfalt, olje, gummi, sot Vaskenafta, white sprit 

Tusj, leppestift Denauturert sprit 50 % 

Stearin, tyggegummi Kjøl ned med kjølespray eller isbiter. 

Skrap 

Blod Kaldt vann 

Rust Oksalsyre eller sitronsyre i lunkent 

vann 

Brennmerker Slipes bort med fin skuresvamp. 

Alternativt kan berørte fliser byttes ut 

 

 

 

 



   
 

 

      

 

 

 

Spesielt utsatte arealer 

Lokaler med inngang rett fra gaten er ekstra utsatt for fukt, grus og annen smuss. 

Her er det spesielt viktig å ha en god avskrapningsmatte utenfor lokalet og en 

god oppsugingsmatte på innsiden.  

 

Vi anbefaler også at gulvene behandles med matt voks for vinylgulv. Påfør voks 

kort tid etter gulvet er lagt, følg produsentens veiledning. Dersom man ønsker et  

matt utseende bør man velge matt voks og ikke polere gulvet med maskin.  

 

En gang i uken tilføres en dose voks i vaskevannet. På den måten vil gulvene 

opprettholde beskyttelsen over lang tid. Følg doseringsveiledning fra 

leverandøren. 

 

Ved spørsmål ta kontakt med Nordanger Gulv AS telefon 22 73 10 00 eller  

e-post: gulv@nordanger.no 

 

 


