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Kährs Zero & GREEN är lätt att underhålla. Mycket 
slitstark yta på golvet är extremt motståndskraftig mot 
mekaniska och kemiska påverkan. Detta är avgörande 
för ekonomisk och ekologisk rengöring som möjliggör 
låga livscykelkostnader. 
 
ENOMER® golvbeläggningar är därför klara att användas 
efter montering och rengöring i slutet av bygget och 
kräver ingen extra skötsel. 
Genom att regelbundet rengöra och vårda 
golvbeläggningen, anpassad efter användningsfrekvens 
och användningsområde, undviker du för tidigt slitage 
och ger grunden för optimal hygien och år av estetik. 
 
Använd golvskydd av filt på alla möbler för att förhindra 
att golv repas och för att hålla dem lätta att sköta. 
 
 

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 

För att avsevärt minska inträngningen av vatten och smuts 
bör det finnas en tillräckligt dimensionerad 
smutsfångarzon i entréområdet. 

För att undvika repor bör beslagen förses med mjuka stols-
/möbelhjul eller mjuka stols-/möbelglidar som också 
behöver regelbundet underhåll. 

Under byggskedet bör beläggningen skyddas från skador. 

 

BYGGSTÄDNING 

Ta bort lös smuts med en dammsugare, mopp eller borste. 
Tvätta golvet med en kombinationsmaskin eller 
golvvårdsmaskin. Använd en röd dyna eller medelhård 
borste med milt alkaliskt rengöringsmedel, eller om golvet 
är mycket smutsigt, alkaliskt rengöringsmedel. Undvik 
överdriven användning av vatten och se till att golvytan är 
torr. Ett rent, torrt golv kan vid behov behandlas med en 
vårdprodukt. 

 

POLERING 

Zero floors kräver inte polering eller torrputsning.  

 

UNDERHÅLL 

Ta bort lös smuts. Använd torra och/eller fuktiga metoder 
för underhållsrengöring. Det är lämpligt att varva torra 
metoder med fuktiga metoder för att förhindra att smuts 
bäddas in i golvet. Se till att golvytan är torr. 

Ta bort fläckar, t.ex. Grafitfläckar, dagligen för att förhindra 
att smuts blir inbäddad i golvet. 

Det rekommenderas att använda maskinrengöring 
regelbundet när golvytan och användningen tillåter detta. 
Detta kommer att säkerställa att golvet förblir renare. 
Använd röda kuddar eller lämpliga diamantkuddar i 
maskinen. 

Du kan även rengöra golvet med en SHS-maskin med 
skötsellösning. 

 

GRUNDRENGÖRING 

Om det regelbundna underhållet inte är i bra balans kan 
grundläggande rengöring behövas innan du justerar 
underhållsprogrammet. 

Tvätta golvet med en alkalisk eller stark alkalisk lösning 
beroende på hur smutsigt golvet är. Följ 
produkttillverkarens riktlinjer. Använd en 
kombinationsmaskin eller en golvvårdsmaskin med röda 
eller blå kuddar. Skölj och torka golvet. 

 

VIKTIG INFORMATION 

Golvbeläggning har extremt god kemikaliebeständighet och 
alla typer av rengöringsmedel avsedda för golv kan 
användas. Det är inte nödvändigt att använda speciella 
vårdprodukter, men i vissa situationer kan de hjälpa till med 
manuellt underhåll. 

Kährs rekommenderar användning av miljövänliga 
rengörings- och underhållsprodukter godkända av Svanen. 
Dessa rengörings- och skötselprodukter finns hos många 
välkända leverantörer. 

 

SERVICELIV 

Zero & GREEN är en slitstark golvbeläggning och den 
behöver vanligtvis ingen grundläggande förnyelse under sin 
livstid. Vid speciella förhållanden där det är extremt tung 
trafik kan underlaget slitas så att golvet inte är lika lätt att 
hålla rent. Det är möjligt att förnya ytan genom att applicera 
nya PUR-förseglare ovanpå. Detaljerad information om 
dessa behandlingar kan fås från Kährs. 

 

 

http://www.kahrsflooring.com/


www.kahrsflooring.com 

 

 

 

http://www.kahrsflooring.com/

