
Vid användning som golvvax:

Slitstark golvvax för ytbehandling av alla golv. 

Bildar en elastisk, hård, smutsavvisande och mycket 

lättstädad ytfilm. Trend kräver mindre arbetsinsats än 

polish- och mjukvaxbehandling. Bygger vid regel-

mässigt underhåll med Trend upp trendytan allt efter 

slitage. Vilket innebär att nyläggning inte behöver göras 

om på 4–5 år. Kombineras med porfyllare på porösa 

golv. Torkar snabbt. Mycket lämplig på linoleumgolv.

Vid användning som golvunderhållsvax:

För regelmässig fuktrengöring och underhåll av golv 

som ytbehandlats med Trend. Bygger vid rengöring 

upp Trendytan allt efter slitage. Mycket god rengörings-

effekt. Även lämplig i kombiskurmaskiner.

Trend  GOLVVAX/UNDERHÅLLSVAX

Artikelnummer 

160411 (1 liter) 

160413 (5 liter)

pH-värde 

Ca 8,4 i brukslösning (1%-ig) 

Ca 9,1 i koncentrat

Användningsytor

Användningssätt



Unikt filmbildande och polerbart golvvårdsvax.  
Kombinerat reparations och filmbildande  
underhållsvax
Avsedd för ytbehandling av alla golv samt regelmässig underhålls-
behandling av Trendbehandlade golv. Mycket lämplig på linoleumgolv. 

Produktegenskaper
Endast en produkt för ytbehandling och underhåll. Slitstarkt golvvax 
för ytbehandling av alla golv. Bildar en elastisk, hård smutsavvisande 
och lättstädad ytfilm. Fantastiskt lätt att stryka ut. Filmbildningstiden 
är kort, torkar snabbt. Bygger vid regelmässigt underhåll upp 
Trendytan allt efter slitage. Mycket lämplig i kombiskurmaskiner. 
Trend kan efter fyra dygn poleras med lågvarvsmaskin och poler-ron-
dell och efter fem månader även poleras med högvarvsmaskin, 
varvid filmens smutsfrånstötande egenskaper ökar. Ett golv som 
ytbehandlats med Trend och regelmässigt underhålls med Trend 
behöver inte göras om på 4–5 år.

Ytbehandling
Trend läggs ut outspädd, följ alltid anvisningar enligt separata behand- 
lingsblad för respektive golvmaterial. Hämtas på www.gipeco.se
• Före ytbehandling ska golvet noggrannt rengöras från gammal 
 polish och polishrester, tvåltvättvax och smuts. Använd Gipeco 
 Polishbort Dipex eller Goaway.
• Porösa golv ska porfyllas med Gipeco Porfyllare Lino eller grund- 
 behandlas med Gipeco Grundpolish Baseon innan Trend påförs golvet.
• Lägg ut ett heltäckande lager Trend jämnt fördelat och endast 
 en gång – 1 liter till ca 50 m2 golv.  
   Använd den öglade Gipeco-moppen.

Underhållsbehandling
Viktigt! Ett Trendbehandlat golv får aldrig städas med rengöringsmedel, 
andra vaxer eller oljeimpregnerade moppar – Trendfilmen förstörs! 
Trend på Trend – så enkelt är det! Underhållsbehandling med 
Trend-lösning ska utföras beroende av slitage och trafik. Utförs inte 
detta slits Trendfilmen ut på kort tid! Ett infuktat moppgarn bevarar 
Trendfilmen så länge det är fuktigt och återvaxar tills det är smutsmättat.

Bruksanvisning – kan användas såväl manuellt som maskinellt
Fuktmoppning: Använd den öglade Gipeco-moppen som bidrar till 
rätt fuktighetsgrad. Ett för vått garn lämnar spår på golvet som då 
blir randigt när det torkar. Ett för torrt eller smutsmättat garn 
reparerar inte Trendfilmen som då slits ut på kort tid.
Kombiskurmaskin: Använd röd alternativt vit rondell eller mjuka nylon- 
borstar 0,3–0,4 mm. Hårda borstar, grova och smutsiga rondeller 
där t.ex. glaskross och grus körts in i rondellen förstör Trendfilmen.

Dosering – använd kallt vatten, högst 20°C
• För lättare underhållsbehandling: 25–50 ml till 10 liter kallt 
 vatten efter behov.
• För regelmässig underhållsbehandling av Trendbehandlade golv: 
 50–100 ml till 10 liter kallt vatten, beroende av behandlingsfrekvens, 
 trafik och slitage.
• Spraybehandling: 2 dl till 1 liter kallt vatten.
• Kombinerad ytbehandling och underhållsbehandling: Bygg upp 
 en Trendyta på rengjort och nollställt golv med en blandning av 
 3 dl till 10 liter kallt vatten ca 12–14 gånger. När golvet fått en  
 skyddande yta, sänk doseringen till 50–100 ml till 10 liter kallt 
 vatten, beroende av behandlingsfrekvens, trafik och slitage.
Anmärkning Använd alltid kallt vatten – högst 20°C, rena moppar 
och byt vatten ofta – en smutsig lösning är dåligt filmbildande.  
Vid hårt slitage – öka behandlingsfrekvensen, ej doseringen.

Information om Svanen miljömärkning
Trend har varit miljömärkt med Svanen sedan 2010. Under 2021 lyfts 
rengörande golvvårdsprodukter ut från kriterierna för Professionella 
Rengöringsprodukter eftersom Svanen planerar att återinföra nya 
kriterier för Professionella Golvvårdsprodukter i början av 2022. 
Gipeco avser att registrera Trend i dessa nya kriterier. Recepturen i 
Trend är oförändrad och miljöprestandan är lika bra som tidigare. 
Genom att använda Trend så gör ni ett klokt miljöval som förlänger 
livslängden på era golv.

pH-värde 

Ca 8,4 i brukslösning (1%-ig)

Ca 9,1 i koncentrat

Varuinformation/Skyddsföreskrifter 

Se säkerhetsdatablad

Lagring 

Lagras svalt eller i rumstemperatur. 

Tål ej köld. Lagringsstabilitet i obruten 

förpackning minst 2 år

Transportförpackning 

10x1 liter i kartong, 3x5 liter i kartong

ADR 

Ej klassad

Artikelnummer 

160411 (1 liter) 

160413 (5 liter)
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