
EASY PEASY FLOOR CARE
för vanligt underhåll

Vanligt underhåll

Blanda 125 ml Easy Peasy Floor Care med 5 liter kallt vatten. 
Moppa golvet på längden.
Moppa sedan golvet med en uppvriden mopp och låt torka ett tag.

På så sätt bevarar din Parquetvinyl sin skönhet längre.

1. Dammsug eller sopa golvet dagligen för att ta bort smuts, småsten, sand osv. Gör det enkelt för dig själv och använd en 
rengöringsmatta (utan gummibaksida): så kommer den mesta smutsen att hållas borta.

2. Applicera lämpligt skydd under stolsbenen, bord och andra möbler. Välj beige filt, inte färgade.
3. Förse kontorsstolar med gummifria hjul för hårda golv. Ännu bättre är det att lägga en skyddsmatta under stolen. Det 

är främst småsten under skorna eller i hjulen som orsakar repor. Om du inte installerar en matta ska du kolla hjulen 
regelbundet och ta bort ansamlad smuts.

4. Se till att dina husdjur har korta naglar. Detta är bättre för djuret och för golvet.
5. Använd alltid en mild rengöringsprodukt. Slipande eller aggressiva rengöringsprodukter kan skada golvets översta skikt. 

Olja- eller vaxbaserade produkter är inte lämpliga.

Varning: Långvarig kontakt med gummi kan få vinyl att reagera och lämna permanenta fläckar. Undvik kontakt med gummi 
och Parquetvinyl. Använd således inte dörrmattor med gummibaksida.

Underhål - Parquetvinyl

Fläckar

Vanliga fläckar (kaffe, vin, sås, smör, olja osv.) kan oftast enkelt tas bort med vatten och Easy Peasy Floor Care.

Fläckar av asfalt, skoputs, färg, bläck, nagellack osv.) kan tas bort med en trasa med syntetisk upplösning. Det är alltid 
önskvärt att först testa på en mindre synlig plats.

Vax eller tuggummi kan lossas efter härdning med din nagel eller plastskrapa. Om detta inte fungerar kan du använda en 
syntetisk upplösning.

Upprepa flera gånger om fläcken inte försvinner helt. Använd alltid rengöringsprodukterna enligt instruktionerna. Använd 
aldrig slipande material.

Repor

Vid repor rekommenderar vi Woca Master Care för lackerade golv, vinyl och laminat. Denna produkt lägger en film på ditt golv 
och fyller i repor. Detta ger golvet en jämn glans och repor märks mindre.
Behandla alltid hela golvet och använd produkten enligt instruktionerna på förpackningen.


