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GULVPLEJE GULVPLEJE GULVPLEJE 
SIKKER OG KORREKT VEDLIGEHOLDELSESIKKER OG KORREKT VEDLIGEHOLDELSESIKKER OG KORREKT VEDLIGEHOLDELSE

Udvalget af gulvvaske- og plejemidler er i dag meget stort. Det kan 
derfor være svært at vælge det mest e�ektive produkt til den enkel-
te situation.  

FORTVIVL IKKE - DU FÅR HJÆLP LIGE HER

Dine fordele ved at vælge det rigtige gulvplejemiddel og den rette me-
tode: 
• der spares tid til rengøring 

• der spares penge på dosering af kemi og udstyr

• der opnås et bedre miljø og bedre ergonomi for medarbejderne

• samtidig med, at gulvene holder sig �otte hele deres levetid.

I denne guide vejleder vi omkring valget af vaske- og plejemiddel til de 
forskellige gulvtyper. Der gives desuden et indblik i hvilke metoder, der 
er mest miljøvenlige, ergonomiske og økonomiske i brug.
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I  nedenstående skema kan du se, hvilke produkter vi anbefaler til 
de forskellige gulvtyper. Vælg først gulvbelægning, bestem derefter 
mængden af tra�k, og vælg produkt. 
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Ingen     
plejee�ekt

Midler med plejee�ekt 
Let tra�k    →     Stor tra�k Vekselvask Gulvpolish Specialmidler

Linoleum x x x x x x x x x x x x

Vinyl x x x x x x x x x x x x x

Kvartsvinyl x x x x x x x x x x x x

Boligvinyl, blød x x

Træ, lakeret x x x

Gummigulve x x x x x x x x x x x

Marmorsplit x x             x x x x x x x x x

Marmor x

Marmor m/vinylhinde x x x

Terrazzo x x x x x x x x x x x

Klinker (glaseret) x x x

Klinker (uglaseret) x x x x x x x x x

Skifer x x x x x x x x

Akryl/epoxy x x x x x x x x x x x

Polish gulve x x x

Cement x x x x x x x

Granit x x x x x x x x

Asfalt x x x x x x x x x x x

EDB-gulve x

G) specielt velegnet til brug i gulvvaskemaskiner
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- er alle forhold der skal tages stilling til inden valg af metode til rengøring af gulve. 

Mindre vandforbrug

Hos Knud E. Dan A/S anbefaler vi metoder, der med et og samme system kan tage 
hensyn til alle ovenstående forhold. De udvalgte systemer til gulvrengøring består af 
forbehandlede mopper, der bruger et minimum af vand.

Ved brug af forbehandlede mopper efterlades gulvene mere tørre, hvilket minimerer 
behovet for vekselvask - der spares dermed både tid og penge.

Mindre forbrug af rengøringsmiddel

Når der spares på vandet, spares der naturligvis også på mængden af gulvplejemid-
ler, hvilket både giver god økonomi og mindre miljøbelastning.

Bedre ergonomi for brugeren

Rengøringsassistenten skal ikke slæbe rundt på vaskevand, blot de forbehandlede 
mopper, hvilket giver bedre ergonomi og sparer tid, da vaskevandet ikke skal skiftes. 

Forbehandlede mopper giver endvidere ”renere” rengøring, da snavsede mopper 
ikke dyppes i det rene vaskevand. 

Alle vores anbefalede gulvvaskemidler kan selvfølgelig benyttes med de anbe-
falede metoder.

Gulvtype - rumindretning - hygiejnekrav -  ergonomi - økonomi -  miljø

METODER

GULVTYPER, SNAVS OG TRAFIK
Det er først muligt at vælge det rigtige vaskemiddel når gulvtype, typen af snavs og mæng-
den af tra�k er bestemt. 

Generelt om gulvpleje 

• glatte og blanke over�ader skal have mindre eller slet ingen plejee�ekt 

• porøse over�ader har brug for gulvplejemidler med plejee�ekt

gulve med meget tra�k bliver hurtigere snavset, og mere slidte. De har derfor behov 
for plejemidler med stor plejee�ekt 
 
På side 4 kan du blive klogere på de forskellige gulvvaskemidler
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Viledas Swep system:

Det er et et-trins koncept, uden behov for støvsugning el-
ler efterbehandling. Da mopperne bruges fugtige, med et 
minimum af vand, holdes brugen af   vand nede, og gul-
vene er tilbage i brug på kortest mulig tid.

Swep systemet er i alle detaljer udviklet til ergonomisk og 
økonomisk rengøring. Og takket være den høje kvalitet af 
både rekvisitter og mopper, er Swep systemet en investe-
ring der betaler sig både på kort og lang sigt.

Swep Systemet anvendes i dag med stor fordel bl.a. her:

• Skoler og institutioner

• Kontorbygninger

• Trapperengøring

• Hotel/Housekeeping

• Hospitaler

• CleanRoom

• ESD miljøer

METODER

Vikans mikro�berkoncept:

Vikans micro�ber-produkter er specielt udviklet til at sikre et højt rengørings- og 
bakteriekontrol-niveau med et minimum af arbejde, større e�ektivitet og lavere om-
kostninger. 

Vikans micro�ber er en blanding af polyester og polyamid. Der �ndes �ere forskellige 
mikro �ber typer, der hver har sine egne funktioner og fordele. Hovedparten har 500 
ganges brugsgaranti og systemet �erner op til 99,9% af bakterier med kun 2 ltr. vand 
pr. 250 kvadratmeter.

Micro�ber-materialerne er beregnet 
til brug i: 

• restauranter og fastfood-restauran-
ter

• sundhedssektoren og på klinikker

• på skoler, biblioteker og i andre of-
fentlige bygninger

• supermarkeder og anden daglig-
handel

  Både Vikans og Viledas gulvmopper �ndes i 
svanemærkede udgaver
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Gulvvaskemaskiner:

Gulvvaskemaskiner rengør hurtigt og effektivt på store 
arealer uden den store belastning for rengøringsassi-
stenten, miljøet og overfladen der rengøres. 

Alle vores gulvplejemidler kan benyttes. Produkter mær-
ket med G i skemaet på side 2 er lavtskummende og 
dermed specielt velegnet til brug i gulvvaskemaskiner.

VASKEMIDDEL UDEN PLEJE

Gulv-Finish og universelle rengøringsmidler 
 
Anvendes hovedsageligt til vask af polishbehandlede gulve, men kan også bruges på 
gulve, der ikke kræver pleje som f.eks. sten, granit, marmor, vinyl og glaserede klinker. 
Gør rent uden at påvirke overfladen.

VASKEPLEJEMIDDEL UDEN VOKS

Ergo Gulvkrystal, Aqua-Plus, Trappesæbe, Plejesæbe u/voks

Anvendes til vask af gulve der kræver en mild plejende effekt. Produkterne er op-
bygget på sæbebasis, hvor sæben går i forbindelse med kalken i vandet og danner 
kalksæbe, som danner en beskyttende og plejende film på gulvet. Gulvet vil i tør 
tilstand stå med et silkemat skær. Ved brug er det vigtigt, at man nøje overholder de 
foreskrevne doseringer, samt at man efterlader gulvet let fugtigt, for at plejefilmen 
kan dannes. Brug vekselvask når gulvet bliver fedtet at se på.

Vaskeplejemidler uden voks kan også bruges som grundrengøring og indfedtning af 
trætte linoleumsgulve.

VASKEPLEJEMIDDEL MED VOKS

 Plejevask m/voks

Anvendes til gulve med større trafik. Dette produkt er også på sæbebasis, men inde-
holder desuden voks, som afgiver en hårdere og mere beskyttende film, som ligele-
des er meget rengøringsvenlig. 

Ved brug er det vigtigt, at man nøje overholder de foreskrevne doseringer, samt at 
man efterlader gulvet let fugtigt, for at plejefilmen kan dannes. Brug vekselvask når 
gulvet bliver fedtet at se på.

GULVVASKEMIDLER
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SPECIALMIDDEL

Renser-Desinfekt til EDB gulve

EDB-gulve af vinyl og linoleum vaskes i Renser-Desinfekt for at afspænde overfladen, 
så den ikke bliver statisk. Undgå overdreven brug af vand på EDB - gulve. 

VEKSELVASK 

Vekselvask m. parfume, Combi-Plus, Ergo Inventar-Rens og Ergo UniversalG 
 
For at undgå ophobning af plejefilm er det  en god idé at anvende et universelt ren-
gøringsmiddel som f.eks. Vekselvask, Ergo Inventar-Rens eller Combi-Plus i et vek-
selvaskeprogram. Brug vekselvask når gulvet bliver fedtet at se på. 

VIDEO: www.knudedan.dk/vekselvask   -  eller scan koden her: 

GULVPOLISH 

Gulv-Polish skridsikker, Gulv-Polish HG, Gulv-Polish selvblankende,  
Wash & Polish

Gulvpolish anvendes for at give porøse gulve en rengøringsvenlig, beskyttende 
overflade og en attraktiv glans. 

Gulv-Polish skridsikker er metalliseret, hvilket 
betyder at den giver en relativ hård og blank 
overflade. 

Gulv-Polish HG giver en blank og hård overflade.

Gulv-Polish selvblankende, er en blødere polish, 
når det er påført vil gulvet, vil det bliver blankere 
ved brug. 

Wash&Polish er en selvpolerende vandfast polish, 
der også kan anvendes fortyndet som et mildt vaskemiddel.

Et polishbehandlet gulv kan danne grundlag for tidsbesparende rengøringsmetoder, 
som tør eller fugtig mopning. 

Gulv-rondeller:  
Gulv-rondeller findes i mange typer og 
størrelser bl.a. til gulvvask i maskine, 
til opskuring og polering af gulvple-
jemiddel og gulvpolish. Kontakt os 
gerne hvis du har behov for vejledning 
til valg af gulvrondeller.
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KLINKE-OLIE

E�ektiv som plejemiddel på rå sten, klinker, terrazzo og splitmarmor. Ved mætning 
med klinkeolie vil gulvet få et lidt mørkere og velplejet udseende. 

GROVRENGØRING

Aqua-Petrosol, Spule-RensG og Værksted CleanerG

Til afrensning af olie, fedt og gummistreger på værkstedsgulve, gulve i parkerings-
kældre og fabriksgulve anbefaler vi brugen af vores e�ektive olie-snavs�ernere. Brug 
Aqua-Petrosol til manuel gulvvask og Spule-Rens eller Værksted Cleaner til vask med 
gulvmaskiner.

Se også vores produktskema for rense- og rengøringsmidler til industrien.

https://www.knudedan.dk/hent-vejledninger

VEJLEDNINGER
TIPS & TRICKS

Det er vores faste overbevisning at viden 
om rengøringskemi giver bedre rengø-
ringsresultater!

Vi ved at den rigtige kemi, i rette mængde, 
på det rigtige tidspunkt gør dit arbejde 
meget lettere.

Hos Knud E. Dan A/S har vi mere end 55 års 
erfaringer med at vejlede og rådgive om 
rengøringskemi.  

VI KAN OGSÅ HJÆLPE DIG!

På vores side www.knudedan.dk /Tips___
Tricks kan du se om vi allerede har løst 
problemet for en anden kunde.  

Ellers må du ikke tøve med at kontakte os.
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VIDEO
TIPS TIL VALG AF GULVPLEJEMIDDEL TIPS TIL VEKSELVASK AF GULVE

TIPS & TRICKS

TIPS TIL POLISHGULVE HENT SIKKERHEDSDATABLADE OG 
PRODUKTINFO

www.knudedan.dk/Polishgulve www.knudedan.dk/Sikkerhedsdatablade

TIPS TIL PLEJE AF TERRAZZO TIPS TIL PLEJE AF LINOLEUM

www.knudedan.dk/Terrazzogulve www.knudedan.dk/Pleje-af-linoleum

www.knudedan.dk/Gulvplejeskema www.knudedan.dk/vekselvask




