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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.

ByGGREnGöRnInG/SkURnInG
Skura med röd rondell. 50 ml Hågeren
Allrent + 10 lit vatten. Det går även att
använda kombiskurmaskin. Hågeren
lösgör gipsdamm och betongdamm.
Sug omgående upp smutslösningen.
Det går även att använda kombiskurmaskin.
Skölj omgående med rent vatten.
Det går även att använda kombiskurmaskin och röd rondell.
Sug omgående golvet torrt. Det går även
att använda kombiskurmaskin. Låt golvet
torka minst 1 timma före Trendbehandling
resp. Brilliantbehandling.

yTBEHAnDLInG/yTSkyDD
Lägg ut ett heltäckande lager Trend eller
Brilliant Underhållsvax i koncentrat.
Använd den öglade Gipeco-Moppen.
1 liter räcker till ca 50 m2. Ytan är gåtorr
efter ca 30 minuter.
Viktigt: Ingen fuktrengöring med Trend
eller Brilliant under de första 4 dygnen
efter läggning – då ska Trend resp.
Brilliant härda. Lätt fuktmoppning med
kallt vatten kan användas vid behov.

DAGLIG STäDnInG
Trend på Trend resp. Brilliant på Brilliant – så enkelt är det!
Den regelmässiga (dagliga) fuktrengöringen kan utföras på 3 sätt:
1. Maskinellt med kombiskurmaskin och röd rondell.
50–100 ml Trend eller Brilliant
Underhållsvax + 10 lit kallt vatten,
beroende på städfrekvens och slitage.
2. Manuellt med den öglade
Gipeco-Moppen.
50–100 ml Trend eller Brilliant
Underhållsvax + 10 lit kallt vatten,
beroende på städfrekvens och slitage.
3. Manuellt med städklar
Gipeco-Mopp.
25–50 ml Trend eller Brilliant
Impregneringsvätska till 10 lit kallt
slutsköljningsvatten.
För städklar mopp, se Gipeco
Triss-System™, www.gipeco.se.
Hur ofta fuktrengöring ska utföras avgörs av nedsmutsningsgrad, trafik och slitage i de aktuella lokalerna. För
god städhygien bör fuktstädning kombineras med torrmoppning. Använd den öglade Miljö-Moppen och Dusty
Dammbindningsmedel.

Tips & Råd se separat behandlingsblad.
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