
Vedlikeholds anvisning for Polyflor sportsgulv 
 
Polyflor Sport 67 

 

                                                                                                      

Polyflor Sport 67 er et sportsbelegg 

med polyuretanforsterket overflate 

som sikrer lang levetid og lave 

vedlikeholdskostnader.  

Anbefales til bruk i skoler, lokale 

idrettshaller, gymsaler og fritidssenter. 

Polyflor Sport 67 møter ulike lands 

krav til flerbruksgulv for generelle 

aktiviteter som fotball, basketball, 

volleyball, tennis og badminton.  

 

FØRSTE RENGJØRING ETTER 

MONTERING 

 

Fjern alt løst smuss, støv og sand med 

en myk kost eller støvsuger. Vær 

oppmerksom slik at en unngår å skrape 

gulvet når sand eller små stein fortsatt 

er på gulvet. 

Rengjør gulvet med et nøytralt 

vaskemiddel ved hjelp av en mopp 

eller en gulvvaskemaskin med vann 

oppsug og rød pad for større områder.  

Ved mer krevende rengjøring, 

anbefales det å bruke en 

oppskuringsmaskin med rød pad og et 

nøytralt vaskemiddel eller svakt 

alkalisk, avhengig av smusset. Gulvet 

må deretter rengjøres med rent vann 

flere ganger inntil overflaten er 

nøytralisert. 

 

RUTINEMESSIG RENHOLD 

 

Daglig: 

Mopp eller støvsug gulvet for å fjerne 

støv og smuss. Ved behov, punkt 

rengjør med et nøytralt 

rengjøringsmiddel for å fjerne merker. 

 

Ukentlig/ Månedlig: 

Ved behov, rengjør gulvet med et 

nøytralt rengjøringsmiddel og 

mikrofiber mopp. Ved mer krevende 

rengjøring, anbefales det å bruke en 

oppskuringsmaskin med egnet pad og 

et nøytralt vaskemiddel eller svakt 

alkalisk, avhengig av smusset. Gulvet 

må deretter rengjøres med rent vann 

flere ganger inntil overflaten er 

nøytralisert. 

 

 

 

 

 

ANMERKINGER 

 

Denne vedlikeholds anbefalingen 

krever at det etableres et tilpasset og 

effektivt matte og entrèsystem. 

 

Rengjøringsmidler og vaskemidler skal 

fortynnes i henhold til produsentens 

instruksjoner. 

 

I de fleste tilfeller vil den angitte 

anvisningen kunne dekke de fleste 

spørsmål som gjelder vedlikehold av 

gulvbelegget, men det er viktig at 

renholdet og metoder tilpasses 

belastningen arealet har  Hvis du 

ønsker mer informasjon, ta gjerne 

kontakt med din forhandler eller 

Polyflor Nordic for mer utfyllende 

informasjon. 

 

________________________________ 

 

 

For mer informasjon, kontakt Polyflor 

Nordic, tlf.: 23 00 84 00, 

firmapost@polyflor.no eller vår 

hjemmeside www.polyflor.no 

 

 

 

 

 

 

 

 


