
Tips til
PERIODISK RENGØRING 
AF GULVE
Ved periodisk rengøring fjernes genstridigt snavs, samt eventuel beskyttelse fra overfladen. 
De mest almindelige metoder er grundrengøring og fjernelse af polish, i form af en grundig  
fjernelse af vaskepleje- og beskyttelsemidler ved hjælp af maskinelle metoder.
Et rent gulv kan herefter behandles og beskyttes i henhold til instruktionerne for det pågældende  
gulvmateriale. Velholdte gulve bevarer et smukt udseende i lang tid og gør fremtidig rengøring lettere. 
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SMUKKE
 GULVE

STEP 1:
PLANLÆG  
ARBEJDET

STEP 2:
FLYT MØBLER OG 

RENGØR GULVET FOR 
SNAVS 

STEP 3:
FJERN GAMMEL  

POLISH

STEP 4:
POLÉR GULVET
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PRO TIP TIL 
POLISH FJERNELSE

Før du begynder at fjerne  
gulvpolish, er det vigtigt 

at bestemme gulvmaterialet.  
Korrekt brug af produkter  
forhindrer beskadigelse  

af gulvet.

Giv gulvet den tid, det tager at 
tørre, inden du påfører 

 ny polish. 

Fjernelse af gulvpolish
STEP 1:
PLANLÆG ARBEJDET
Ryd området og bestem gulvmaterialet. Afhængigt af gulvmaterialet skal 
du vælge en passende polishfjerner og farve på skurepadden.

STEP 2:
VÆLG DEN RIGTIGE MASKINE OG UDSTYR  
Fjern polishen med en skuremaskine og en pad passende til gulvet.  
Fjern efterfølgende opløsningen forsigtigt med en vådsuger.

STEP 3:
RENGØR OMHYGGELIGT OMRÅDET
Hvis polishfjerneren ikke kræver efterskyl, er det tilstrækkeligt at køre 
en fugtig moppe over gulvet. Hvis fjerneren kræver efterskyl, skal du 
påføre rent vand på gulvet og støvsuge gulvet med en vådsuger.

Kiilto Linoli
Effektiv og hurtigtvirkende polishfjerner til  
linoleumsgulve. Efterskyl og neutralisering ikke nødvendig. 
Lavtskummende. 
Varenummer: T7048.005, 3 x 5 l

Kiilto Base Total
Kraftig polishfjerner til alle alkaliresistente gulve. Især 
effektiv til fjernelse af tykke lag polish. Kræver omhyggelig 
efterskyl. Mild duft. Lavtskummende 
Varenummer: 41085, 3 x 5 l
Kiilto Remo Green
Kraftig polishfjerner til alle alkaliresistente gulve.  
Efterskyl og neutralisering ikke nødvendigt. Lavt- 
skummende.  
Varenummer: 41075, 3 x 5 l 

PRO TIP TIL 
POLISH

Hav god tid! For at sikre det 
smukkeske resultat skal du 

påføre polish i tynde lag og kun 
påføre nyt lag, når det  
forgående lag er tørt.

Polish

Kiilto Silk Matta
Mat, skridsikker gulvpolish til de fleste typer hårde gulve. Fremragende 
holdbarhed. Kan benyttes til polering af ESD gulve (et enkelt lag).  
Varenummer: 41035, 3 x 5 l

Kiilto Silk Semi
Polish med lav glans til de fleste typer hårde gulve. Let at fordele og giver 
god holdbarhed. Varenummer: 41045, 3 x 5 l

Kiilto Silk All
Polish med medium glans til alle typer gulve. Gør gulvet let at vedligeholde. 
Varenummer: 41055, 3 x 5 l 

Kiilto Silk Gloss
Polish med høj glans til alle typer gulv.  Anbefales til gulve behandlet med 
Kiilto Kisu BT. Varenummer: 41065, 3 x 5 l

SØRG FOR AT GULVET ER 
RENT
Gulvet skal være rent og fuldstændig 
tørt, inden polish påføres. Vælg polish 
efter ønsket glansniveau.

ARBEJD SYSTEMATISK
Sørg for at anvende den samme 
mængde polish på hele gulvarealet. 


