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Daglig renhold
Anbefalte vaskemidler
Atramex Starcleaner Citro 
Sport / Atramex 625 
Orangeclean

Daglig renhold
«Vi anbefaler at det vaskes etter 12 timers bruk, for å opprettholde optimal  
friksjon. Selv om det ikke er synlig skitt på gulvet, vil det dannes en tynn mørk 
hinne av skitt og fett etter 12 timers bruk, over tid vil dette gi endring av 
friksjonen.»

1. Tørr mopp gulvet først med 
saksemopper/akrylmopper.

2. Vedlikeholdsrengjøring med maskin: 
Amtramex Star Cleaner Citro Sport 1-2 dl 
vaskemiddel til 10 liter varmt vann. Bruk grønn pad 
på maskinen. 
Anbefalte produkter:
Amtrax Starcleaner Citro Sport evt bruk Atramex 625 
Orangeclean hvis det er veldig skittent. 
Saksemopp m/akrylmopper på.
Vaske/feiemasin med Grønn pad.
Tidsforbruk:
Rundt 1-2 time for 1000 kvm.

Flekkfjerning Atramex 
625 Orangeclean

For vannløselige flekker:
Atramex 625 Orangeclean er beregnet på å helle rett
på flekker. Skyll godt med vann og sug opp 
spillvannet med vannsuger.
Man kan også lage en 1:2 eller 1:5 blanding på 
sprutflaske som man spruter på flekker.

For vannuoppløselige flekker:
Hell ren Atramex 625 Orangeclean rett på flekken(e). 
La det ligge en stund, og bruk deretter vann for å
vaske hele gulvet. Fjern deretter spillvann med 
vannsuger.
Man kan også lage en 1:2 eller 1:5 blanding på 
sprutflaske som man spruter på flekker.

Spesifikke urenheter og 
overflateendringer, som 
fargeforandringer; 
skader; tyggegummi 
etc.

Ta kontakt med Elverum Takservice AS rundt hva som 
kan gjøres med den enkelte 
overflateskade/overflateforandring.
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Vedlikehold og pleie: 
Anbefalte vaskemidler
Atramex Starcleaner Citro 
Sport og Atramex 625 
Orangeclean

Storvask 4-5 ganger pr.år:
«Selv om det ikke er synlig skitt på gulvet, vil det bygges en mørk hinne av skitt  
og fett . Dette merkes ved at brukeren opplever endring på friksjon. 
Er du usikker bruk litt JIF-skuremiddel på gulvet og tørk av med en hvit ren fille.  
Tegn på at det er på tide med en storvask er; fillen ble svart/grå , dekket fikk en 
annen farge nyanse eller at friksjonen  vil endres.  »

1. Tørr mopp. Med saksemopper/akrylmopper.
2. Bløtlegging og skuring av mindre deler av 

dekket (eks ¼ håndballbane) med vaskemiddel 
med 2-4 dl «Atramex 625 Orangeclean» til 10 
liter varmt vann. 

Dette må ligge på gulvet i ca. 1/3 time, mens det 
samtidig kjøres skures med maskinen for å løse skitt, 
klister, sorte flekker o. l.  
Bruk grønn pad på maskinen.
Sug så vannet inn igjen. Ved behov repeter denne 
prosessen.
NB!!
Vaskemiddlet skal ikke ligge så lenge at det tørkes 
inn.
Er fetthinna skomerkene vanskelig å fjerne kan man 
på eget ansvar, for å få ekstra skure effekt, fordel ut 
noe JIF manuelt på det utlagte vaskevannet. 

3. Skylle gulvet, skikkelig med varmt vann,  minst 1 
ganger etter hver «storvask». Dvs vask med 
maskin grønn pad med varmt vann uten 
vaskemiddel. 

4. Vask med «Atramex Star Cleaner Citro Sport» 
(DIN 18032 såpe) i maskinen og grønn pad. 
Dette legger igjen en «hinne» som påvirker 
friksjonen og samtidig hindrer at skitt, sorte 
merker etter sko etc.som lett trenger ned i 
belegget.

Anbefalte produkter:
Vaskemiddel «Atramex 625 Orangeclean».
Vaskemiddel godkjent under DIN 18032
Eks «Atramex Star Cleaner Citro Sport»
Vaske feiemaskin og rundell med grønne pads.
Tidsforbruk:
Rundt 5-6 timer for 1000 kvm.
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Behandling før en 
rehabilitering: 
Anbefalte vaskemidler
Atramex 625 Orangeclean, 
JIF skuremiddel og salmiakk

Avfetting av gulv:
1. Tørr mopp. Med saksemopper/akrylmopper.
2. Bløtlegging og skuring av mindre deler av dekket 

(eks ¼ håndballbane) med vaskemiddel med 3-6 
dl «Atramex 625 Orangeclean» til 10 liter varmt 
vann. 

Bruk brun pad på maskinen/rundell. 
Dette må ligge på gulvet i ca. 1/3 time, mens det 
samtidig kjøres skures med maskin/rundell for å løse 
skitt, klister, sorte flekker o. l. 
For å få ekstra skure effekt fordel ut noe JIF manuelt 
på det utlagte vaskevannet. 
Etter skuring sug så vannet inn igjen. 
Ved behov repeter denne prosessen.
NB!!
-Vaskemiddlet skal ikke ligge så lenge at det tørkes 
inn. 
-Se til at alt av skomerker, teipbiter, tyggegummi etc 
er helt fjernet.
-Vær ekstra nøye i kanter og hjørner av hallen.
3. Avfett. Vask med maskin med en salmiakk og varmt 

vanns blanding.
4. Skylle gulvet skikkelig. Vask med maskin med brun 

pad og kun varmtvann. 

Anbefalte produkter:
Vaskemiddel «Atramex 625 Orangeclean», 
«Salmiakk» og «JIF skuremiddel».
Vaske feiemaskin med brune pads og rundell med 
brun pad. 
Tidsforbruk:
Rundt 6-10 timer for 1000 kvm.

Vanskelige urenheter, 
som malingssøl; 
tyggegummi etc.

NB!! Før dette utføres kontakt Elverum takservice AS!!
Hvis det skal gjøres en rehabilitering av gulvet. Kan 
det punktvis, skrape av urenhetene og avslutte med 
bruk av 100/120 slipepapir for å få vekk vanskelige 
flekker. Pass på å ikke punkter dekket eller slipe vekk 
annet enn urenhetene.  
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Renhold i 
byggeperioden

Tildekkingen må være så sterk at den tåler 
belastningen av transport og arbeid som skal foretas i 
byggeperioden. Ved tildekking skal flaten være ferdig 
herdet. Herdetiden kan variere fra 7-9 dager til 14-21 
dager. Dette er avhengig av temperaturen i rommet.
Lav temperatur gir lang herdetid. Det må også tas 
hensyn til fukt både fra dekket og fra arbeider som 
utføres. Det må ikke komme fuktighet på golvene da 
dette fører til skjolder eller direkte skader når vann 
blandes med byggesmuss og støv.
Byggrenholdet som utføres i Rent bygg-prosessen må 
anses som første trinn i oppsetting av gulv. Det skal 
ikke brukes fuktighet på gulvene før alt smuss og 
støv er fjernet. Støvet er alkalisk og sammen med 
fuktighet virker det som lut som fjerner eller
skader leverandørens overflatebehandling.

Dersom det er nødvendig med rengjøring av vegger  ,   tak   
og vinduer etter at gulvet er lagt skal følgende prosedyre  
benyttes:

• Det skal brukes minst mulig vann i renholdet.
• Støvet skal tørkes bort (også fra vinduskarmer og 
rammer), om mulig, med tørre kluter og mopper.
• Flekker tas bort med nødvendig fuktighet.
• Vinduene vaskes med forvasker og strykes av med 
nal.
• Karmer og rammer tørkes godt for all fuktighet.
• All fuktighet tørkes umiddelbart opp fra golvet.
Det skal brukes minimalt med renholdsmidler og kun 
nøytrale (pH 6,5-8,5).

Førstegangsbehandling Førstegangsoppsetting skal gjøres før 
innflytting. Det kan gjøres sammen med 
byggrenholdet men som siste oppgave.
Gulvet skal ikke skures med maskiner eller sterke 
alkaliske midler under oppsetting.
Vannsøl må ikke forekomme sammen med byggstøv 
fra gips, sement eller andre alkaliske
materialer.
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Etter avdekking skal belegget:
1. Støvsuges godt. Helst med støvsuger som har 

luftuttaket utafor bygget. (sentralstøvsuger el.)
2. Tørrmoppes.
3. Hvis det er nødvendig så vask etter vanlig 

vaskemetode(se ”vedlikehold og pleie”).
Etter dette må det ikke komme fuktighet på belegget 
i forbindelse med støvende etterarbeider (boring i 
vegg og lignende). Alt støv må fjernes (støvsuges og
tørrmoppes) umiddelbart.
Anbefalte produkter:
Vaskemiddel godkjent under DIN 18032 eller 
godkjent av leverandør. Som Atramex Star Cleaner 
Citro Sport
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