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Skötselråd för hemmamiljö 

Starfloor Click Ultimate 

Tarkett konsumentgolv
Tarkett vinyl-/plastgolv är mycket lättskötta. Det tunna,
osynliga och mycket starka ytskiktet gör att smutsen aldrig
får ordentligt fäste.

Daglig städning 
Det räcker oftast med att sopa eller dammsuga om golvet
bara är lätt nedsmutsat. När du torkar golvet ska du
använda en fuktig, väl urvriden skurduk eller mopp. Gärna
en s.k. micromopp. Blanda vatten med allrent (pH 7-8 i
brukslösning) enligt respektive tillverkares doseringsanvis-
ning. Överdosera ej! Eftertorka med rent vatten så
att inga rester av rengöringsmedlet finns kvar.

Skydda
Var rädd om golvet. Lyft när tunga möbler flyttas. Ta för
vana att förse möbelben med möbeltassar för att undvika
bestående intrycksmärken och repor.
Tänk på att det ofta är repande gruskorn som skadar
golven. Avtorkningsmattor vid entrén minskar nedsmuts-
ningen och risken för repning av gruskorn.

Almänna råd 
•OBS! Plastgolv skadas av bensen, toluen, aceton, klor,
kolväten (”tri” och ”tera”), cellulosaförtunning, oljevax
och kraftskurpulver.

•Gummihjul på vagnar och leksaker, betsade möbelben,
möbeltassar av plast, gummi och fötter på hushålls-
maskiner kan ge bestående fläckar. Om du är osäker,
skydda golvet genom att lägga en mattbit, pappskiva
eller liknande under. Lyft tunga föremål och möbler,
annars finns det risk för att plastgolvet kan förskjutas
och skadas.

•Även färgade ämnen från vissa typer av gångmattor
av plast och textil, tryck på plastpåsar, djuravföring
och andra starkt färgade ämnen kan ge fläckar som ej
går att få bort.

•Avtorkningsmattor minskar nedsmutsning och repning
skapat av gruskorn.

•Vid lösläggning ska golvskydd användas under kontors-
stolar.

•Du som har löslagt plastgolv, tänk på att använda damm-
sugare med borstmunstycke.

Fläckborttagning 
Bör göras när fläckarna är färska annars kan vissa fläckar
bli bestående (t.ex. skokräm, kulspets, läppstift). Torka
med vatten efter all fläckborttagning.

Fläck av                                        Tas bort med 

Frukt, bär, saft, mjölk                   Allrengöringsmedel, ev.
grädde, läsk, öl, vin                       tillsatt med ammoniak  

Karbonpapper, färgband,            T-röd
stencil, kulspetspenna, bläck,
läppstift

Choklad, kaffe, te, asfalt, fett,      Allrengöringsmedel eller  
olja, skolacksmärke, skokräm     tvättnafta, vit/röd 
                                                         Scotch-Brite kan användas

Urin, uppkastningar,                     Allrengöringsmedel
exkrement

Blod                                                Kallt vatten + ammoniak    

Rost                                                Allrengöringsmedel                                                                                                          
                                                         och oxalsyra

Tuggummi                                     Kylspray eller is i plastpåse
                                                         Skrapa försiktigt med kniv
                                                         eller sickel

Brännmärke av cigaretter           Skrapa med kniv eller sickel
                                                         Använd vit/röd Scotch-Brite
                                                         för efterpolering

Golvlim                                           Limtvätt, lacknafta, bearbeta 
                                                         med vid/röd Scotch-Brite,
                                                         torka noga m. bomullstrasa

Sätt gärna upp detta skötselråd på 
insidan av Er städskåpsdörr
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Information

DANMARK
Tarkett A/S
Kongelysvej 2
2640 Hedehusene
Tel : 43 90 60 11 - Fax: 43 90 
37 00
info.dk@tarkett.com
www.tarkett.dk

NORGE
Tarkett AS
Postboks 500, Brakerøya
3002 Drammen
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no

SUOMI/FINLAND
Tarkett Oy
Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 
9090
info.fi@tarkett.com
www.tarkett.fi

SVERIGE
Tarkett AB
Box 4538
191 24 Sollentuna
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 
62 83
info.se@tarkett.com


