
Sikafloor® Gulve  
 

Plejevejledning 
 
 
Pleje – hvorfor? 
 
Sikafloor gulve er som regel udsat for store belastninger, og samtidig skal de opfylde store krav. 
De er miljøvenlige og fysiologisk uskadelige. 
 
En optimal pleje af gulvet støtter bevarelsen af kvaliteten, en høj arbejdssikkerhed samt gode 
hygiejniske betingelser. 
 
Ved at påføre gulvet en plejefilm formindskes f.eks. ridser, samt rengøringsomkostninger.  
Filmen beskytter belægningen, gør den slidstærk, holder gulvet pænt i længere tid og forlænger 
dermed holdbarheden. 
 
En rensezone opfanger groft snavs, som især bæres ind ved indgangspartiet og dér virker stærkt 
slibende. 
 
 
Første rengøring eller rengøring efter færdiggørelse af byggeri: 
 
Da Sikafloor gulve ofte udlægges, inden byggeriet er færdigt, skal snavs fjernes omhyggeligt 
inden ibrugtagning. Dette sker som regel nemt ved fejning, støvsugning  eller vådvask.  
Ved hårdnakket snavs skal der foretages en grundrengøring. 
 
Ved lak-, farve-, klæbe- eller gipsrester skal man først forsigtigt fjerne så meget som muligt 
mekanisk. Hvis problemet ikke forsvinder ved hjælp af spartel/børste/klud og noget skurepulver, 
kan man anvende en opløsningsmiddelholdig rensevæske (på vandopløselig eller ikke-
vandopløselig basis) under hensyntagen til den aktuelle belægningstype. 
 
Som afslutning anbefales en grundpleje med henblik på beskyttelse mod snavs, bevaring af 
kvaliteten og forbedring af slidstyrken.  
 
 
Grundpleje: 
 
Vaskepleje: 
Den enkleste grundpleje består af vådvask med et rengøringsmiddel, som efterlader en plejefilm 
på gulvet, således at dette kan poleres op til den ønskede glans. 
 
Forsegling: 
Ved påføring af forsegling på dispersionsbasis opnår man en optimal beskyttelse for Sikafloor 
gulve. Herved opfriskes gulvets udseende, lette ridser camoufleres, og det bliver nemmere at 
rengøre. Dispersionen skal i den forbindelse normalt påføres gulvet regelmæssigt à 2-3 gange.  
Alt efter ønske kan man anvende glinsende eller mat plejefilm. 
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Vedligeholdelsesrengøring: 
 
Herved forstås den løbende rengøring. Alt efter behov skal der anvendes rengøringsmidler i 
fortyndet koncentration. 
 
Vådvask: 
Ved den mest almindelige rengøringsmetode påføres et egnet rengøringsmiddel, og det opløste 
snavs fjernes derefter med en ren moppe, som er skyllet i rent vand (vandet skal skiftes ofte). 
 
Fugtig aftørring: 
Gaze- el. skindklude dyppes i rengøringsmidlet og vrides godt. Kluden fæstnes på et skaft med en 
dertil egnet holder, og gulvet tørres over. Kludene skal skylles godt så ofte som muligt. 
 
Maskinel rengøring: 
Med en rengøringsmaskine kan store gulvflader renses effektivt på kort tid. På glatte overflader 
bør man anvende røde pudeskiver. På strukturerede overflader bør der benyttes 
rengøringsbørster. Her skal det bemærkes, at man med valsebørster opnår en bedre 
dybderensning end med pladebørster. 
 
Mellemrengøring: 
Dette er en intensivrengøring med det formål at udsætte tidspunktet for grundrengøringen og 
forbedre gulvets udseende. 
Der doseres mere rengøringsmiddel end normalt. Det påføres gulvet og virker ca. 5-10 min., inden 
det fjernes maskinelt. Derefter støvsuges. 
 
Sprayrensning: 
Her sprøjtes en høj koncentration af det middel, som anvendes til vaskepleje ud på det rengjorte 
gulv, og gulvet poleres maskinelt til den ønskede glans. 
 
_______________________________________________________________________ 
  
Grundrengøring: 
 
Ved denne rengøring fjernes hårdnakket, fastsiddende snavs samt rester af tidligere anvendte 
plejemidler. Hyppigheden er afhængig af, hvor snavset gulvet er. Denne rengøringsmetode er 
fremfor alt med en efterfølgende grundpleje meget tids- og arbejdsintensiv. 
 
Alt efter hvor snavset gulvet er, bør rengøringsmidlet virke 10-20 min. efter påføring. Samtidig 
skal der skrubbes eller børstes intensivt. Rengøringsmidlet må ikke tørre ind. 
 
Derefter tørres gulvet af, så det opløste snavs bliver fjernet, og der skylles omhyggeligt efter med 
rent vand. 
 
Inden plejefilmen påføres, skal gulvoverfladen være helt tør. 
Glinsende steder påviser resterende snavs, og rengøringen skal gentages. 
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Bemærkninger: 
 

• Rengjorte overflader må kun betrædes med rene sko. 
• Der må kun anvendes rene, fnugfri vaske- og aftørringsklude, fri for 

grundrengøringsmiddel. 
• På store overflader anbefales skrubbesugemaskiner, som kan udstyres med pude- eller 

børstesystemer efter valg. 
• Den plejevejledning, som er udfærdiget af Sika Chemie, kan kun give et overblik over de 

forskellige rengøringsmuligheder for Sikafloor gulve. Det anbefales at konsultere et 
rengøringsfirma eller en producent af rengøringsmidler for at få udarbejdet en 
plejevejledning, som er afpasset nøjagtig efter gulvoverfladens beskaffenhed, samt efter 
hvor slidt og snavset gulvet er. 

• Inden rengøring og pleje af antistatiske Sikafloor gulve kræves konsultation af en 
rengøringsmiddelproducent. 

• Det anbefales generelt at anlægge testarealer. 
 
 
Reparation af skader: 
 
Skulle et Sikafloor gulv blive beskadiget pga. ekstrem belastning, skal der omgående udføres en 
reparation for at sikre gulvopbygningens funktionsevne. 
 
Der må ikke dannes steder, som skaber risiko for uheld/ulykker. Snavs må ikke kunne sætte sig 
fast permanent, og de hygiejniske betingelser skal være i orden. 
 
Med henblik på reparationsforslag i specielle enkeltsager skal der rettes henvendelse til en Sika 
konsulent. 
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