
Bostadsanvändning, 
underhållsinstruktioner

Omedelbart efter att ditt golv installerats
Pergo vinylgolv är klara för användning och behöver inte någon speciell ytbehandling. 

Var dock medveten om att om ditt golv är limmat på grundgolvet måste du ta med limmets torktid i beräkningen. Använd rekommenderat Pergo 
vinyllim och följ instruktionerna noggrant. Om ditt golv är installerat flytande kan du gå på det meddetsamma.

Ta bort allt löst skräp från golvet, börja med att dammsuga och använd sedan en fuktig mikrofibermopp. Använd bara vatten tills ditt vatten är rent 
och det inte finns någon smuts kvar på golvet. Rester av lim, puts och färg ska så snart det är möjligt tas bort med en trasa. De flesta rester kan tas 
bort med vatten och vanlig rengöringsprodukt för vinylgolv.



1. Ta bort allt löst skräp från golvet genom att använda en 
dammsugare eller en sopborste. Rengör sedan golvet regelbundet 
med den av Pergo rekommenderade vinylrengöringen upplöst i 
vatten. Använd locket till flaskan för att mäta upp två kapsyler av 
rengöringsmedlet. Tillsätt dem till en hink med ljummet vatten.

2. Torka golvet med en fuktig trasa eller mopp som inte är luddig och 
som har doppats i vattnet med produkten för rengöring.

3. Torka av golvet med en torr trasa tills det inte längre finns fukt som 
är synlig på golvet.

Märken efter skor: 
Orsak: Svarta strimmor som ofta är orsakade av föremål som har en 
hård gummibotten.
Lösning: Märken efter skor kan enkelt torkas bort med det av Pergo 
rekommenderade vinylrengöringsmedlet och en svamp.

Repor: 
Orsak: Repor kan uppstå när det finns mycket grus och/eller smuts på 
golvet.
Lösning: använd en lämplig dörrmatta för att förhindra det här 
problemet. Sopa även golvet dagligen när det kommer in mycket sand 
eller grus i rummet. Att använda Pergo vinylrengöringsprodukt kan även 
hjälpa till att göra mikrorepor mindre synliga. En djup repa kan fyllas i 
med ett speciellt reparationskit eller med vax. Kontakta den tekniska 
avdelningen för information om hur detta kit används och erhålls.

Ser dåligt eller slitet ut:
Orsak: Efter att många lager av rengöringsprodukten strukits på ojämnt 
kan ditt golv få ett dåligt eller slitet utseende. Det här beror på en 
uppbyggnad av lager med smuts.

Hål:
Orsak: Mycket tunga föremål med skarpa kanter kan lämna hål i ditt 
golv. 
Lösning: Ett hål kan fyllas i med ett speciellt reparationskit eller med 
vax. Kontakta den tekniska avdelningen för information om hur detta kit 
används och erhålls.

Fläckar:
Orsak: Det är mycket osannolikt att permanenta fläckar uppträder på ditt 
Pergo vinylgolv. Det kan inträffa när extremt aggressiva kemikalier eller 
produkter lämnas på ditt golv under en lång tidsperiod.
Lösning: Avlägsna fläckar snarast möjligt. Ju längre det spillda materialet 
lämnas kvar på golvet, ju större är risken för permanenta fläckar. 
Besvärliga fläckar kan tas bort med Pergo vinylrengöringsprodukten eller 
lite utspädd aceton.

För alla skador på ditt golv som inte kan återställas 
med rengöring eller dessa instruktioner, kontakta 
teknikavdelningen för att finna en lämplig lösning.

Daglig vård och underhåll

Felsökning

!

TIPS 1: Grus, sand och att dra tunga möbler kan göra så att ditt golv 
får repor. Försiktighetsåtgärder behöver vidtas för att undvika detta. Lyft 
alltid upp tunga möbler, ordna ett område för rengöring vid ingången till 
ditt hus och använd en matta under din kontorsstol och filttassar under 
möbler. 

TIPS 2: Använd kvalitetsmattor vid alla ytterdörrar för att skydda mot 
grus och ämnen som kan repa golvet. Kontrollera att de är tillräckligt 
stora och rengör regelbundet så att de alltid är effektiva.

TIPS 3: Följ alltid instruktionerna som nämns på din rengöringsprodukt. 
Det rekommenderas att använda Pergo vinylrengöringsprodukter 
eftersom andra produkter kan skada ditt golv. Använd aldrig aggressiva 
rengöringsmedel, tvål med slipmedel eller rengöring som innehåller oljor 
eller vax.

TIPS 4: Var uppmärksam på att våta golv kan vara farliga. Sätt där så är 
möjligt upp skyltar om att golven är våta och vänta med att gå på golvet 
tills golvet är helt torrt.

Tips och knep
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Vinylgolvrengöring
PGVCLEANING1000

Rengöringskit
PGCLEANINGKIT


