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Tessera tæppefliser fremstilles af polyamid fibre (nylon) til anvendelse i erhvervsmiljøer. Tessera produkter skal 
rengøres og vedligeholdes ved hjælp af standard rengøringsmetoder for tæpper. 
 
Byggerengøring 
Det er vigtigt at fjerne al snavs og betonstøv fra dit nye gulv efter montering. 
Fjern alt løst snavs, støv mv. ved hjælp af støvsuger med en mekanisk drevet roterende børste. Fjern evt. pletter 
eller spild om nødvendigt.  
 
Regelmæssig rengøring 
 
Valg af den regelmæssige rengøringsmetode vil afhænge af mængden af trafik, mængden af tilsmudsning og 
ønske til det visuelle udseende.  
Støvsug ved anvendelse af støvsuger med en mekanisk drevet roterende børste. 
Gentag støvsugning hvis nødvendigt for at sikre, at alt løst snavs fjernes. 
Det bedste resultat opnås ved at føre støvsugerhovedet hurtigt frem og langsom baglæns. 
Fjern evt. pletter eller spild om nødvendigt. 
 
Vedligeholdelse 
 
Følgende vedligeholdelsesindsatser skal anvendes efter behov til vedligeholdelse og genopretning af et 
tilfredsstillende udseende. 
 
- Støvsug grundigt for at fjerne alt løs overflade snavs. 
- Fjern evt. pletter eller spild om nødvendigt 
 
For at fjerne resterende snavs, som ikke kan fjernes ved den regelmæssige støvsugning, anbefaler vi at   
anvende et vådrengøringssystem som f.eks. Chem Dry eller Sprayekstraktionsmaskine 
 
Bemærk venligst: 
Efter grundrengøring skal tæppefliserne tørre helt op før brug. Ved sprayekstraktion bør der gå mindst 24 timer 
før brug. 
 
Plet rengøring 
Brug en tør ren hvid klud, anvend et pH-neutralt pletfjerningsmiddel egnet til polyamid og bearbejd pletten 
udefra og ind mod centrum. Hvis pletten ikke forsvinder gentag efter behov. Skyl grundigt med rent vand og 
lad gulvet tørre før brug. 
 
Brug ikke blegemidler, da disse kan beskadige produktet og påvirke farven. 
 
 
 
 
 

Tæppefliser 

Rengøringsvejledning 
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Beskyt gulvet 
Alle nylagte gulve bør være dækket af og beskyttet 
med egnet diffusionsåbent afdækningspap eller 
plader i byggeperioden, så der ikke opstår skader og 
unødig slitage. 
 
Anvend Indgangsmåtte-system 
Op til 80% af snavs og løst smuds bringes ind i en 
bygning via fodtrafikken. Vi anbefaler korrekt brug 
af en god kvalitet måttesystem som Forbo Coral og 
Nuway, som kan reducere mængden af snavs samt 
nedsætte vedligeholdelsesomkostningerne og 
væsentligt forbedre gulvenes visuelle 
udseende. En almindelig accepteret 
tommelfingerregel er, at et minimum på 4 - 10 trin er 
påkrævet før fugt, løst smuds mv. fjernes effektivt. 
 
Rengøring 
Regelmæssig rengøring er mere fordelagtig og 
omkostningseffektiv end lejlighedsvis kraftig 
rengøring. 
Brug anbefalede rengøringsmidler. 
Rengøringsprodukter og udstyr af høj kvalitet sikrer 
en effektiv vedligeholdelse og udgør kun en lille del 
af de samlede vedligeholdelsesomkostninger. 
Følg altid producentens anvisninger for 
rengøringsmidler. 
Følg altid sikkerhedsanvisninger. 
Husk at det kan være nødvendigt at rengøre lyse og 
ensfarvede gulve oftere. 
 
FAQ 
Hvor ofte skal jeg rengøre mit gulv? 
Den optimale frekvens for rengøring og 
vedligeholdelse er bestemt af den måde gulvet 
anvendes på. I rengørings- og vedligeholdelses-
planen er det vigtigt at konstatere smudsbelastning  
 
 

på gulvet. F.eks ligger det i nærheden af indgangen 
til bygningen eller på øverste etage? Vil påvirkningen 
være tør eller fugtig smuds? Hvilket niveau af trafik, 
vil det blive udsat for? Osv. 
 
Hvordan fjerner jeg pletter? 
Fjern pletter, så snart de opdages. Brug en tør ren 
hvid klud, anvend et pH-neutralt pletfjerningsmiddel 
egnet til polyamid textil og arbejd på pletten udefra 
og ind mod centrum af pletten. Hvis pletten ikke 
forsvinder gentag efter behov. Skyl grundigt med 
rent vand og lad gulvet tørre før brug. Brug IKKE 
blegemidler, midler med høj pH-værdi eller stærke 
opløsningsmidler, da de kan være skadelige for både 
mennesker og til dit gulv. 
 
Problem: Prøv: 

 
Tyggegummi Brug special-

rengøringsmiddel  
 

 
Plet er kommet igen  

Kan være vaskemiddel- 
rest efter pletrens. Vask 
efter med rent vand. 
 

 
      
Hvis du er i tvivl om et rengøringsmiddels egnethed, 
så test det på et prøvestykke eller i et ikke 
iøjnefaldende område. 
 
Anbefalede Gulvplejemidler 
Kun pH neutralt rengøringsmiddel. Anvend ikke-
skummende tæppe-rengøringsmidler egnet til 
nylonfibre (polyamid). 
Kontakt din almindelige rengøringsmiddel-
leverandør for mere information og vejledning. 

Tips til effektiv gulvbehandling 


