
Moppningsteknik

Trender inom städmetoder

Våtmoppning: 
Rekommenderas inte längre som dagstädning av normalt ned-
smutsade lokaler. Orsakerna är ökad allergirisk med våtarbete och 
kemikalier. Det kan orsaka belastningsskador att bära med sig 
hinkar med vatten. Våtmoppning är tyngre för kroppen än 
fuktmoppning. 

Fuktmoppning: 
Bästa städresultat vid hård nedsmutsning.  Kan ske med syntet-
mopp eller hygienmopp/engångsmopp. Bäst resultat får man om golvet 
först torrmoppas. 
Ett väl underhållet golv ger låg friktion. I hygienutrymmen är det lämpligt att välja ett rengöringsmedel. 
Det är viktigt att inte blanda duk som används på toaletten med andra utrymmen.

Torrmoppning:
Syntetiska moppar eller hygienmoppar/engångsmoppar med elektro-
statisk effekt binder damm. 

Micro-Techmoppning: 
Består av ett microfibergarn som kombinerar en hög rengöringseffekt 
med låg friktion, vilket resulterar i att städarbetet blir lättare och mer 
effektivt. Oberoende tester visar att MicroTech reducerar
mängden bakterier med 99,66 % i ett enda drag.
Klarar tuffa fläckar utan kemikalier.

Traditionell sopning: 
Rekommenderas inte på daghem, skolor eller kontor på grund av att det virvlar 
upp damm till skillnad från ovanstående metoder.

Metod Typ av smuts Lämpligt redskap Kommentar Skyddsutrustning

Våtmoppning Fläckar som kan lösas 
av vatten, svårare 
smuts. Eftertorkning 
kan ibland behövas.

Golvmopp avsedd för 
våtmoppning.
Golvrengöringsmedel.

Se även städmaskiner.

Stor vattenmängd kan bidraga till 
belastningsskador. Anpassa längden 
på moppskaftet.

Använd skyddshandskar för 
att undvika eksem.

Fuktmoppning Sm uts, fläckar som 
kan lösas av vatten.

Golvmoppp avsedd för 
fuktmoppning.
Golvrengöringsmedel.

Se även städmaskiner.

Tidsbesparande. 
Mindre vattenmängd bidrar till färre 
belastningsskador. Anpassa längden 
på moppskaftet.

Använd skyddshandskar för 
att undvika eksem.

Halvtorr 
moppning

Skräp, torr smuts. Golvmoppp avsedd för 
halvtorr moppning, 
dammbindande medel.

Se även städmaskiner.

Tidsbesparande. 
Miljön skonas om vi använder mindre 
vatten och rengöringsmedel. Anpassa 
längden på moppskaftet.

Torr-
moppning

Skräp, torr smuts. Golvmoppp avsedd för 
torrmoppning.

Se även städmaskiner.

Tidsbesparande. 
Vatten och kemikalier 
behövs ej. 
Anpassa längden på moppskaftet.

Använd bomullsvantar för 
att undvika att huden blir 
uttorkad.


