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UPPSKURNING - NOLLSTÄLLNING 
1. Moppa eller dammsug all torr och lös smuts. 
2. Polishbehandlade golv skuras med singelskurmaskin och 
S-REMOVE (eller S-STRIPPER) polishborttagare. Lägg ut 
lösningen och låt verka 3-10 min. Använd brun alt svart 
rondell. 
Alla polishrester måste skuras bort grundligt. För att 
undvika återintorkning, skura inte större yta än 10-15 m2 åt 
gången. 

3. Sug upp skurvattnet från golvet med vattensugare. 
    Fuktmoppa med vatten. 
4. Låt torka minst 1- 2 timmar. 
    Använd med fördel fuktmätare på linoleum 

    
 

YTBEHANDLING 
YTBEHANDLING I 
Grundbehandla väl rengjorda golv med 2 tunna skikt S-
POLISH FREE över ytan med polishutstrykare, textilmopp 
eller dylikt. Linoleum- golv och porösa stengolv 
grundbehandlas med 1-2 skikt S-BASE. Låt polishen torka 
väl mellan strykningarna. 
1 liter räcker normalt till ca 50 - 70 m2. 

YTBEHANDLING II 
Stryk 1-2 tunna skikt S-SHINE i koncentrat på S-Polish-
behandlat golv alt på obehandlat golv. Låt därefter ytan 
torka 2-3 dygn innan det tas i bruk. 

      
 

DAGLIGT UNDERHÅLL 
TORRMOPPNING – 4 DAGAR PER VECKA  
Torrmoppa med engångsmopp alt textil torrmopp, S-mopp, 
mikrofiber. 
FUKTMOPPNING - 1 DAG PER VECKA 
Fuktmoppa med textilmopp. 
Fuktmoppa med S-CLEAN SHINE, dosering 100 ml/10 liter 
vatten. S-SHINE kan även användas som tvättvax, dosera 
200 ml/10 liter vatten. 
KOMBIMASKIN – 1 DAG PER VECKA 
Vid underhåll med kombimaskin använd S-CLEAN SHINE, 
dosering 
100 ml/10 liter vatten. S-SHINE kan även användas som 
tvättvax, dosera 200 ml/10 liter vatten. 
POLERING 
Ytan kan torrpoleras med polermaskin alt. High Speed-
maskin (>900 rpm) för att förhöja golvets utseende och 
slitstyrka. Använd lämplig rondell. Önskas Wet-Look effekt, 
polera med High Speed- maskin minst 1500 rpm och 
svinborstrondell. 

YTFÖRBÄTTRING AV S-POLISHYTA 
·  Moppa eller dammsug allt torrt och löst. 
·  Rengör golvet med fuktmoppning eller kombimaskin med     
   S-CLEAN SHINE 
· Ytförbättra slitna golvytor med S-POLISH FREE, spädd med    
  1 liter till 2 liter vatten. Stryk ut 1-3  
   tunna lager av blandningen. 
 
YTFÖRBÄTTRING AV S-SHINEHYTA 
·  Moppa eller dammsug allt torrt och löst. 
·  Rengör golvet med fuktmoppning och S-CLEAN SHINE 
·  Behandla slitna golvytor med S-SHINE, spädd med 1 liter  
   till 5 liter vatten. 
·  Stryk ut 1-3 tunna lager av blandningen. 

 

ALLMÄNNA TIPS OCH RÅD 
Vid all golvvård är högsta noggrannhet vid nollställningen 
viktig. Tillräcklig skurning och sköljning, samt väl tilltagna 
torktider, särskilt för linoleum, är en förutsättning för ett 
bra resultat. Sträva alltid efter att använda torrare 
städmetoder i den dagliga städningen. 

Undvik korsdrag, öppna fönster, fläktar etc. under 
polishens torktid, då polishen kan bli spröd vid 
”stresstorkning”. Se till att det normala fläktsystemet är 
igång. 

 

PRODUKTER OCH UTRUSTNING                                         Övrig utrustning kontakta Nilfisk AB eller www.nilfisk.se 
S-Remove 
S-Stripper 
S-Base 
S-Primer 

Polishborttagning 
Polishborttagning 
Portätare 
Grundpolish 

62575902 
62575952 
62575802 
62575852 

S-Clean Shine 
S-Shine 
S-Polish Free 

Golvunderhåll 
Toppolis 
Golvpolish 

62575712 
62575602 
62575582 

 

Nordexia AB 
Box 3044, 143 03 Vårby, Tel.: +46 8 31 62 31, 
info.se@nordexia.com, www.nordexia.com 

 

 


