
Städ & Skötsel.
Underhåll ditt Pulastic sportgolv.

Golvet skadas av:

Stående vatten, framförallt vid golvringar             
samt andra beslag på golvet. 

Felaktig användning av skurmaskin.

Lösningsbaserade kem.

Grov skurnylon, svart eller brun rondell.

Undvik oljebaserat vax, såpa och 
skurpulver.

Normal rengöring:
Golvet behöver städas regelbundet med torr-
mopp samt rengöring med skurmaskin med Röd  
rondell. Viktigt att instruktionerna följs vad gäller 
typ och mängd rengöringsmedel. VIKTIGT! Låt 
inte medlet torka in i golvet. 

Fläckborttagning / handbollsklister:
Rester efter handbollsklister bör tas bort direkt. 
Använd en torr eller fuktig trasa och ta bort res-
terna så snart som möjligt. Handbollsklister kan 
avlägsnas med samma rengöringsmedel, men vid 
svårare fläckar finns starkare medel att tillgå. 
Gnugga in medlet på fläcken och låt det verka en 
stund. Torka rent med en fuktig trasa. Efter detta 
kan skurmaskin användas. Viktigt att skurmaski-
nen inte står stilla på golvet. 

Skador i sportgolvet:
Vid skador i konstruktionen eller mattan måste 
detta rapporteras till leverantören för att kunna 
åtgärdas. Vid eventuella fel i konstruktionen gäller 
5 års byggfelsgaranti. Skador som uppstår av 
misskötsel faller inte på garantin. Pulastic Sport-
golv är enkelt att reparera vid eventuella skador. 

Skor:
Märken efter skosulor avlägsnas lätt och bör 
försvinna efter en normal rengöring. Om märke-
na fortfarande sitter kvar kan dom gnuggas bort 
med antingen en torr eller fuktig trasa, eller helt 
vanligt suddgummi.

Skylfit eller tyngre material:
Vid användning av skylift eller bomlift på golvet 
får den max väga 3200 kg och ha en punktlast på 
max 800 kg/m2. Golvet skall täckas med 22mm 
plywood som ett skydd och för att fördela ut 
tyngden. Samma gäller om det skall tas in tungt 
material i hallen som behöver stå på golvet under 
en längre tid.

Golvringar och andra beslag:

Efter våtstädning av golvet skall golvring-
ens lock tas upp och torkas.

Vatten som kommit ner i hylsan skall sugas 
upp.

Ta upp golvringarna och låt dem ligga och 
torka åtminstone en natt i veckan.

När golvet är rengjort och torrt, kontrollera 
funktionen hos golvringar mm.
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