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Rengøringsvejledning – EPI Polyurethan gulvbelægninger  

Generelt:  

Ved at vedligeholde Jeres EPI polyurethangulv jævnligt og på den rigtige måde, sikrer I at gulvet bliver ved at 
være et smukt og sikkert gulv i høj kvalitet. Faktorer som farve og design kan være med til at bestemme hvor 
ofte gulvet skal gøre rent, men også anvendelsen af gulvet spiller ind. Da vores designgulve ikke er porøse, 
trænger der ingen fugt igennem gulvet og de er derfor også nemme at rengøre.  

Vedligeholdelsen består af tre trin:  

• beskyttelse af gulvet  

• daglig eller ugentlig rengøring  

• periodisk vedligeholdelse  

Beskyttelse af gulvet:  

Indgangsmåtter 

For at undgå ridser i gulvet, er det en god idé at lægge en måtte lige indenfor døren. Denne forhindrer sand 
og småsten, der kan ridse gulvet, i at komme ind på gulvet.  

Beskyttelse mod stoleben, hjul på kontorstole og andre møbler  

Det er vigtigt at Jeres møbler ikke ridser gulvet. Derfor bør man altid løfte sine møbler op fra gulvet i stedet 
for at skubbe dem hen over gulvet. Det er også en rigtig god idé, at sætte filtdupper på sine stole. Kontorstole 
bør have specielle bløde hjul til brug på hårde gulve. Alternativt bør der lægges stoleunderlag under 
kontorstole.  

Undgå våde og fugtige ting på gulvet 

Sørg for at der ikke lægges eller sættes våde eller fugtige ting på gulvet, såsom træ, gummi (herunder 
cykeldæk og lignende) og læder, da det kan forårsage misfarvning af gulvet. Også plastposer fra eksempelvis 
supermarkeder, aviser, reklamer og blade kan smitte af på gulvet, hvis de er våde eller fugtige. Hvis der skulle 
opstå misfarvning af Jeres polyurethangulv, kan man forsøge at få det af med eksempelvis Citrus Cleaner 
Spray (https://cleanstep.dk/shop/citrus-cleaner-spray-4951p.html?CookieConsentChanged=1) eller Black 
Box renseservietter (https://cleanstep.dk/shop/black-box-renseserviet-4714p.html). Melaninsvampe er 
super gode til eks. sorte streger fra skosåler https://hjem.foetex.dk/produkt/melaminsvampe/86898021-ea/  

Kik efter pletter 

Vi anbefaler at I tjekker Jeres gulv for eventuelt spild, så det kan blive fjernet med det samme. Nogle væsker, 
såsom sprit, kan forårsage permanent misfarvning af gulvet. Hvis der spildes væsker på gulvet anbefaler vi, 
at det bliver tørret op med det samme, helst indenfor 30 minutter.  

Gulvtæpper uden blødgøringsmidler  

Et tæppe under møblerne er også en god idé. Et smukt tæppe kan give lokalet lige præcis det ekstra touch 
og så beskytter det mod ridser. Det er imidlertid vigtigt, at bagsiden af tæppet ikke indeholder blødgørings-
midler, dvs. det må ikke have en geleagtig konsistens. Det gælder selvfølgelig også for måtter ved 
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indgangsdørene. Det er bedst at vælge tæpper eller måtter, der er fremstillet af naturprodukter, såsom uld 
eller jute.  
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Daglig rengøring: 

Vi anbefaler at gulvet gøres rent hver dag, afhængig af brugsintensiteten. Brug en støvsuger med et 
børstehoved og husk at skifte støvsugerposen jævnligt. Undgå brug af olieimprægnerede støveklude på 
gulvet. Tjek gulvet for eventuelt spild og fjern disse med en fugtig microfiberklud.  

Ugentlig: 

Fejning og støvsugning fjerner ikke al snavs. Det er nødvendigt at vaske gulvet en gang om ugen efter 
støvsugningen. Gulvvask kan foretages manuelt eller med en gulvvaskemaskine, afhængig af gulvets størrelse 
og mængden af snavs på gulvet.  

Der bør ikke bruges skuremidler på gulvet, da de kan ridse gulvet, ligesom rengøringsmidler, der indeholder 
klor, kan efterlade permanent misfarvning. Produkter, der indeholder sæbe og polymerer er også uegnede, 
da de efterlader en film på gulvet, der efterhånden vil påvirke rengøringsvenligheden. Kort sagt: I bør rengøre 
Jeres gulv jævnligt som beskrevet ovenfor og kun bruge rengøringsmidler, der er egnet til polyurethangulve.  

Manuel gulvvask 

• brug en microfiber gulvmoppe med 2 spande – en til det snavsede vand og en til det rene vand  

• brug altid en ren moppe 

• tilsæt eventuelt lidt standard rengøringsmiddel til vaskevandet  

Mekanisk gulvvask  

• brug en gulvvaskemaskine med bløde børster og som samtidig suger det snavsede vand op  

• tilsæt eventuelt lidt standard rengøringsmiddel til vaskevandet 

Regelmæssig vedligeholdelse: 

Jeres EPI Polyurethangulv er leveret med en EPI topcoat. Det gør gulvene nemme at vedligeholde. 
Belastningen og den følgende grad af tilsmudsning af gulvet, gør det nødvendigt at udføre en grundig 
rengøring en eller to gange om året. Denne vil fjerne eventuel fastsiddende snavs, som påvirker gulvets 
udseende. Brug en grundrens til dette formål.     

Arbejdsmetode 

• hvis det er muligt bør der anvendes en gulvvaskemaskine, ellers kan man bruge en gulvsliber med 
rød rengøringspude på  

• tilsæt grundrens til det rene vand 

• skrub gulvet grundigt med vaskevandet og lad det virke i ca. 10 minutter. Lad det ikke tørre ud! 

• skrub kanterne med rød rengøringspude 

• skrub hele gulvet igen og sug det snavsede vand op i gulvvaskeren 

  

http://www.epidanmark.dk/


                                                                                          
 

EPI Danmark A/S, Høffdingsvej 34, 2500 Valby – 
tlf. +45 22390075 – www.epidanmark.dk – info@epidanmark.dk 

 

Rengøringsskema:  

Aktion Metode Produkt Dagligt Ugentligt  Regelmæssigt Materialer 
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Denne rengørings- og vedligeholdelsesvejledning er udarbejdet ud fra vores bedste overbevisning.  
Der kan ikke rejses erstatningskrav mod EPI Danmark ud fra ovennævnte vejledning.  
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