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RENHOLDSANVISNING 
 
VÅTROM    -      BAD - DUSJANLEGG - SKYLLEROM - VASKEROM 
 
VÅTROM er arealer hvor det stilles krav til hygiene, og hvor rengjøringsfrekvensen normalt er daglig. Rommets 
vegger er belagt med forskjellige materialer, eks. keramisk flis, baderomspanel (Respatex), våtromstapet, veggvinyl 
eller malt glassfiber/miljøtapet. Gulvet er i hovedsak belagt med keramisk flis eller homogen vinyl. 
 
Tarkett Sommers forslag til rengjøringsanvisning er her tilsiktet vinylprodukter på vegg og gulv, men kan med godt 
resultat utføres på de nevnte produkter. 
 
VEGGVINYL 
 
DAGLIG RENGJØRING
 
I dusjhjørne, rundt badekar, og i dusjkabinett anbefales 
at rengjøringsvannet tilsettes et nøytralt, fettløsende 
middel, eller et svakt alkalisk middel, kombinert med bruk 
av håndpad. Spray  blandingen på veggene og bearbeid, 
skyll med rent vann. Hvis mulig benyttes hånddusj eller 
slange. 
 
NB!  Påført rengjøringsblanding skal ha virketid. 
 Se middelprodusentens anvisning. 
 
Påføring av blandinger skjer med spraykanne nedenfra og 
oppover for å unngå striper og flekker etter renning av 
rengjøringsvann. Etter skylling kan veggene tørkes med 
klut/skinn, eller nales med gumminal. 
 
Rengjøringsmidler skal ikke overdoseres, da dette kan 
medføre klebrig overflate, som lett kan gi feste for smuss. 
Vegger vil også få en grå hinne som gir et dårlig 
utseende. 
 
NB! Valg og dosering av rengjøringsmidler skal foretas 
 etter middelleverandørens anvisning. 
 
 
PERIODISK RENGJØRING
 
Benytt samme metode og midler som for daglig 
rengjøring. Ved oppbygging av kalk, hudfett, irr etc. 
brukes et surt middel. 
 
 

GULV 
 
DAGLIG RENGJØRING 
 
Rengjøringsmiddel med pH 7,0-8,5 tilsettes vann og 
benyttes til rengjøring med mopp eller klut. 
 
Legg gjerne ut rengjøringsvannet slik at det får en virketid 
iflg. middelleverandørens anvisning. 
 
Gulvet skylles/spyles der hvor det er sluk, skrubb med 
børste eller pad. Ettertørk med mopp/klut eller nal med 
gumminal. Om nødvendig kan det benyttes et surt middel 
tilsatt rengjøringsvannet for å fjerne avleiringer av hudfett 
og såperester. 
 
 
PERIODISK RENGJØRING
 
Dersom det blir nødvendig med maskinell rengjøring, 
enbørstemaskin ca. 150º/min., skal  
det brukes myk børste på belegg  
med "knotter", gangsikre. På slette  
vinylgulv og keramisk flis kan rød  
pad benyttes. 
 
Normalt vil det være tilstrekkelig med kalkfjerningsmiddel 
eller grovrengjøringsmiddel, og la disse få den 
foreskrevne virketid med etterfølgende skylling med rent 
vann. Nal med gumminal. 
 
NB!  Følg middelleverandørens dosering og virketid. 
 
Rengjøringsmidler skal ikke overdoseres da dette kan 
medføre klebrig overflate, som lett kan gi feste for smuss. 
Gulvet vil også få en grå hinne som gir et dårlig utseende.
 

 
GENERELT 
 
Vinylgulv skades av benzen, toluen, aceton, cellulosetynner og ved jevnlig bruk av skurepulver. Ved varig kontakt med 
gummi kan vinylgulv misfarges. Ved langtidspåvirkning av varme over 27º C kan misfarging av gulvbelegg 
forekomme. Vinylgulv skades normalt ikke av white-spirit, rødsprit, parafin eller kloroten. 


