
Rengøring- og vedligeholdelsesvejledning af akustik gulve med og uden klik og vinyl 

 

General guide til vedligeholdelse 

Dette akustik gulv er ekstremt holdbart og slidstærkt, men som alt andet gulvbelægning kræver det 

almindelig vedligeholdelse for at opretholde udseende. 

Pleje efter lægning 

● I de første 24 timer skal det nye gulv beskyttes – gå ikke på samlingerne. 

● Sæt ikke tunge møbler eller lignende på gulvet i mindst 5 dage. 

● Vask ikke gulvet i 5 dage efter installationen. 

● Gennemgå møbler for eventuelle ødelagt hjul eller lignende. 

 

General rengøring af akustik gulve 

●  Tør spildt op med det samme.  

● Hvis gulvet får et kedeligt udseende kan det med fordel poleres for at bevare originale udseende. Prøv 

først med varmt vand og ren ammoniak for at afgøre om det er en hinde på gulvet. 

● Brug aldrig slibende rengøringsmidler, sæbe, voks eller opløsende produkter på gulvet. 

● Læg løse måtter ved alle indgange. Brug filtpuder eller lignende under møbler og ben. 

 

Daglig rengøring og vedligeholdelse 

● Fjern al løs snavs ved fejning eller støvsugning. Brug altid børstemundstykke så man ikke risikere at at 

ridse gulvet. 

● Er yderligere rengøring nødvendig, vaskes det med  Meltex rengøring 650012. Anvend en blanding på 1-2 

dl til en spand (10 ltr.) håndvarmt vand, hvorved gulvet fugtes godt med opløsningen. Efter nogle minutter 

har smudset løsnet sig, og det beskidte vand tørres op med en gulvklud. 

● Er der brugt Meltex rengøring 650012 skal der ikke efterskylles med rent vand. Det overskydende 

efterlader ved optørring en smudshæmmende plejefilm som virker antistatisk, og giver gulvet et flot 

silkemat skær. Ønskes et blankere gulv, kan denne film yderligere poleres op. Er gulvet meget beskidt, 

og/eller har været udsat for stor slidtage, fortages en grundrengøring som beskrevet nedenfor. 

 

 



Grundrengøring 

● Al løs snavs fjernes ved fejning eller støvsugning (børstemundstykke) 

● Fjern evt. pletter med koncentreret Meltex gulvrens 650014 

● Gulvet renses med grundrensemidlet Meltex gulvrens 650014 og blandes med lunkent vand (max. 50 C) i 

forholdet  1:4 – 1:6. Denne blanding påføres gulvet i et jævnt lag, som skal blive liggende i 15-20 min., 

hvorefter det vaskes/skures. Det snavsede vand fjernes derefter med gulvklud. Gulvet vaskes over med 

rent, lunkent vand. 

 


