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Byggstädning ska alltid göras innan ett nytt golv tas i bruk. Byggstädning omfattar
borttagning av lös smuts och byggdamm samt våtrengöring med maskin, sköljning
och våtsugning. Betongdamm och gipsdamm ska dammsugas upp före våtrengöring.
Anmärkning: Har golvytan skadats under byggnationen kontakta alltid golvtillverkaren
och/eller Gipeco före ytbehandling.
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ENKEL METOD

LÅNGSIKTIG METOD

1

Skura med röd alt. blå rondell. 50 ml Hågeren
Allrent + 10 lit vatten. Det går även att använda
kombiskurmaskin. Hågeren lösgör gipsdamm och
betongdamm.

2

Sug omgående upp smutslösningen.
Det går även att använda kombiskurmaskin.

3

Skölj omgående med rent vatten.
Det går även att använda kombiskurmaskin och
röd rondell.

Uppskurning med Dipex polishbort
• Skura med singelskurmaskin, brun rondell och
Dipex, dosering och verkningstid enligt anvisning på etikett.
• Sug omgående upp smutslösningen med
våtsugare.
• Skölj omgående med rent varmt vatten.
• Sug omgående upp sköljvattnet med våtsugare.
• Skölj med rent varmt vatten.
• Sug golvet torrt med våtsugare.
• Låt linoleumgolv torka över natten, övriga golv
bör torka några timmar före porfyllning med Lino.
Porfyllning med Lino porfyllare

2

4

Sug omgående golvet torrt.
Det går även att använda kombiskurmaskin.
Låt golvet torka minst 2 timmar före grundbehandling med Baseon.

5

GRUNDSKYDD med Baseon Grundpolish
Lägg ut 2 lager Baseon. Låt Baseon härda/torka
minst 2 timmar mellan läggningarna.

6

Låt Baseon härda/torka minst 2 timmar innan
ytbehandling med vax eller polish.

maskin som har vattentank, brun rondell och
Lino. 1 lit Lino + 1 lit vatten. Arbeta över små
ytor så att Lino inte torkar in.
• Sug omgående golvet torrt med våtsugare.
• Låt golvet torka i ca. 30 minuter.
• Lägg ut Lino i koncentrat tills golvet är ”mättat”.
• Låt Lino härda i ca. 45–75 minuter.
• Torrslipa golvet med singelskurmaskin och brun
rondell så att Lino ovanpå golvet avlägsnas.
• Avlägsna slipdammet – dammsug och fuktmoppa med rent vatten.
YTSKYDD – VAX ELLER POLISH

7

Vaxbehandling: Lägg ut ett heltäckande lager
Trend eller Brilliant. 1 lit till ca 50 m2.

YTSKYDD – VAX ELLER POLISH
Vaxbehandling: Lägg ut ett heltäckande lager
Trend eller Brilliant. 1 lit till ca 50 m2.

–– eller ––
Polishbehandling: Lägg ut ett eller flera lager
Polly, Gosafe eller Silky. Låt polish härda/torka
minst 2 timmar mellan läggningarna.

Polishbehandling: Lägg ut ett eller flera lager
Polly, Gosafe eller Silky. Låt polish härda/torka
minst 2 timmar mellan läggningarna.

Tips & Råd samt Daglig städning se separata behandlingsblad.
Anmärkning: Ingen fukt-våtrengöring med Trend eller Brilliant på vaxbehandlade golv under de första fyra dygnen – då ska vaxytan härda.
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