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Rengöring och Underhåll av Golv

FLÄCK               RENGÖRINGSPRODUKT                          EXEMPEL 

Vätskor och organiskt avfall                Konventionellt rengöringsmedel, avfettningsmedel          Karcher
Fetter                  Avfettningsmedel                  Karcher
Gummi                  Avfettningsmedel                       Karcher
Hartser, fyllmedel, silikonrester , tryckfärger           Lösningsmedel, aceton                   -
Cementbaserade rester                 Syra                      Salfuman
Kalk                  Anti-kalk, syra                    Viakal, Salfuman
Tjära                     Avfettningsmedel                  Karcher
Nikotin                  Slipande rengöring, lösningsmedel, aceton               Cif
Oxider                  Saltsyra                   Salfuman 

Dekton® som golv såväl 
inomhus som utomhus 

Tack vare Dekton®s mekaniska egenskaper är det ett perfekt material 
för golv. Det kan användas såväl inomhus som utomhus, alltid med 
utmärkt prestanda. 
 
En halkbehandling kan införlivas i Dekton® till ytor som har behov av 
det. Tack vare att man på kontrollerbart vis kan justera ytjämnheten 
kan man uppnå hög resistens mot glidning. I de fallen blir det 
nödvändigt med mer frekvent rengöring, i syfte att bättre bevara 
golvytan.  
 
I de här anvisningarna beskrivs grundläggande riktlinjer för underhåll 
och rengöring av Dekton*- och Dekton® Anti-Slip-golv inomhus och 
utomhus. 
 
(*) när Anti-slip inte nämns nedan refereras till Dekton® standard. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Underhåll och rengöring  
av Dekton®-golv

Första rengöring 
När Dekton®-ytan har monterats brukar det finnas rester kvar från 
arbetet, i form av film eller små kluster av cement, kalk, silikon, epoxi 
osv. För att få en ren Dekton®-yta och för att fogarna inte ska komma 
till skada krävs rengöring efter installationen. 
 
Det finns produkter på marknaden för detta ändamål, 
cementborttagningsmedel och kalklösningsmedel, som är sura 
lösningar och främst används för att avlägsna spår av cement. För att 
få bort epoxi-rester måste man använda ett organiskt lösningsmedel, 
såsom aceton.  
 
Följ tillverkarens anvisningar (t.ex. Fila) och följ 
försiktighetsåtgärderna för säker användning. 
 
 

Vardaglig rengöring 
För daglig torr rengöring (damm) av Dekton®-golv inomhus och 
utomhus räcker det med en torrmopp, en vanlig dammsugare 
eller en sopborste. För daglig våtrengöring räcker det med neutralt 
rengöringsmedel i tillverkarens rekommenderade dosering och en 
mopp. 
 
För daglig våtrengöring av Dekton® Anti-slip-golv inomhus och 
utomhus räcker det med neutralt rengöringsmedel i tillverkarens 
rekommenderade dosering och en mopp av bomull (använd ej 
mikrofibermopp i detta fall). 
 
Envisa fläckar 
Vid envisa fläckar, sådana som suttit länge eller som på grund av 
sin sammansättning har fastnat på ytan och som inte går bort 
med hjälp av den vardagliga rengöringen, rekommenderar vi att 
följa nedanstående tabell över olika sorters fläckar och lämpliga 
rengöringsprodukter.
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Regelbunden användning av andra vanliga rengöringsprodukter såsom 
blekmedel, väteperoxid eller kaustiksoda, vanligt förekommande i 
kommersiella lokaler, sjukhusmiljöer, veterinärkliniker, industriområden 
och andra offentliga platser, är helt kompatibla med Dekton®, utan att 
ytterligare försiktighetsåtgärder krävs utöver varje tillverkares anvisningar.

Vid eventuella frågor om användning av andra kemikalier med hög 
koncentration kontaktar du Cosentinos kundtjänst.

  

RENGÖRINGSREDSKAP DEKTON     NON-SLIP DEKTON     REKOMMENDATIONER
                          Rekommenderas för användning  
               Sopborste              X              på mindre ytor. Se till att borsten  
                  inte är av metall.
                 Använd lätt fuktad för bättre    
                Torrmopp         X              prestanda. Särskilt användbar på  
                 Dekton® i stort format.
                 Undvik att använda mikrofibermopp  
            Mikrofibermopp           X              på Dekton Anti-slip eftersom    
                 rester från moppen kan fastna 
                  i den grova ytan.   
                 För bästa resultat rekommenderar    
                 vi att byta vatten för varje 25 m2  
              Bomullsmopp         X                  X            av ytrengöring. Om vattnet inte   
                 byts ofta kan smutspartiklarna  
                 i vattnet på nytt sätta sig på 
                 den yta som rengörs. 
                 I våta utomhusområden som    
                 används i hemmet eller där mycket    
              Högtryckstvätt             X                folk passerar rekommenderas                                      
                 användning av högtryckstvätt med  
                                   varmvatten, med eller utan tvål, för 
                 ordentlig rengöring av anti-halkytan.
                 Automatiska maskiner med   
                 roterande skiva av melamin    
                         rekommenderas för   
                                   fläckborttagning (t.ex. 3M).  
             Industriell maskin        X            X                      Utom i särskilda fall, till exempel  
                  vid envisa fläckar, kräver rengöring   
                 med sådana maskiner användning 
                 av konventionella rengöringsmedel 
                 för rengöring av golvytan.

Rengöringsredskap

Vilka städredskap som bör användas beror på ytan (standard 
eller anti-slip). I tabellen nedan beskrivs de vanligaste 
rengöringsredskapen och rekommenderad användning.  
Användning av slipmedel som kan skada materialets yta ska alltid 
undvikas.

Rengöring och Underhåll av Golv
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* Obtain information on colours with NSF certification through www.nsf.org
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www.cosentino.com / www.dekton.com

COSENTINO HUVUDKONTOR
Ctra. Baza a Huércal - Overa, km 59 
04850 - Cantoria - Almería (Spain)

Tel.: +34 950 444 175
Fax: +34 950 444 226 
info@cosentino.com 

COSENTINO SCANDINAVIA
Lärjeåg. 6 

41525 Göteborg (Sverige)
Telefon: +46 31 787 89 80

Fax: +46 31 787 89 89
e-post till: customerservice.se@cosentino.com
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