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Hur ser dina trägolv ut?
Är de trötta och matta eller ”skiner” de av stolthet? Innan man skall städa, underhålla och 
renovera ett trägolv inomhus ska man alltid ställa några viktiga frågor – gör din egenkontroll!

Besiktiga alltid golv och i synnerhet trägolv innan  
anbudsläggning/offert!
•	Kontroll	av	trägolvet	och	dess	förutsättningar	bör	ske	tillsam-
mans	mellan	städoperatören	och	beställaren/ägaren	av	trägolvet.

Begär information från beställaren:
•	Skriftligt	underlag	med	förklaring	om	golvtyp	och	hur	golven		
är	ytbehandlade.

•	Hur	många	arbetar	i	miljön	och	vilken	typ	av	förväntat	slitage	
finns?

•	Finns	det	krav	när	(tid/dag)	dagligt	städ	och	periodiska	under-
håll	kan	utföras?

Förslag på en egen kontroll och utformning av 
checklista att ha som stöd vid anbudsförfarande:
•	Hur	stora	är	ytorna?
•	Entrésystem;	Är	de	utformade	för	miljön?	
•	Finns	det	golvskydd	på	utsatta	platser	t.ex.	vid	skrivbord/under	
stolar/pentryn,	kapprum,	entréhall?

•	Är	möbeltassar	eller	hjul	av	rätt	typ	monterade	på	stol-	och	
möbelben?	

•	Är	det	korrekta	skydd	mot	golv	på	annan	flyttbar	inredning?
•	Städutrymmen:	var	finns	dessa	och	hur	är	de	utformade?
•	Utför	kontroll	av	golvets	finish	och	allmänna	kvalité!	För	att		
mäta	finish	kan	glansvärde	vara	ett	mått	som	kan	mätas.

•	Vid	nytt	projekt/byggnation	–	kontrollera	att	byggstädningen	
utförts	på	rätt	sätt.	Läs	mer	på	sidan	4.

•	Kontrollera	temperatur	och	luftfuktighet	–	våra	riktlinjer	är	
18-22°C	och	RF	30-60%	och	god	ventilation	vid	pågående	
arbeten.		

Vid avvikelser och uppkomna frågeställningar:
•	Notera	avvikelser	och	återkoppla	alltid	till	beställaren	med	
förslag	på	lösningar	och	eventuella	krav	på	åtgärder.

Infärgade golvytor, specialgolv och/eller ytor med högre 
slitage kräver alltid tätare frekvens av städ och underhåll.

Alla trägolv kräver aktsamhet avseende kvarvarande fukt vid 
rengöring/städning oavsett den sker manuellt eller maskinellt!	
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		För	golv	som	har	en	jämn	och	fin	yta	gäller	följande	anvisning

Kontroll och förberedelse vid grovstädning
•	Se	till	att	ingen	annan	verksamhet	samtidigt	pågår	som	kan	påverka	resultatet.
•	Grovstäda	det	täckta	golvet	innan	täckpappen	avlägsnas.
•	Avlägsna	monterad	täckning	och	täckpapp	mycket	varsamt.	Har	det	skett	tejpning	direkt	mot	trägolvet		
skall	stor	varsamhet	visas	för	att	lossa	densamma.

•	Kontrollera	och	dokumentera	temperatur	och	relativ	luftfuktighet.

VIKTIGT!
Om	det	här	upptäcks	att	golvet	är	skadat,	svårt	slitet	eller	på	annat	sätt	avviker	från	normal	standard,	ska	
samtliga	parter	som	är	involverade	i	tidigare,	och	nuvarande	entreprenad	tillkallas	för	gemensamt	beslut	
för	vidare	åtgärder.	

Se	till	att	skriftligen	dokumentera	avvikelser	och	handlingsplan	för	kommande	åtgärder	samt	vem	som	bär	
ansvaret	för	dess	utförande	och	ekonomiska	ersättning.

För	golv	som	har	en	jämn	och	fin	yta	gäller	följande	anvisning

Byggstäd
•	Dammsug	med	munstycke	för	trägolv	och	torrmoppa	ytorna	efteråt	med	Swep	Duo	MicroCombi,	byt	till		
ren	mopp	regelbundet.

•	Kvarvarande	fint	damm	av	gips,	etc,	avlägsnas	genom	att	fuktmoppa	golven.		
-	Tillsätt	ett	surt	rengöringsmedel	Ph	3-5	enligt	leverantörens	rekomendation	alternativt	tillsätt	vanlig		
		12%	ättika	i	vatten	(1:20)	
-	till	10	moppar	behövs	2	L	färdig	rengöringsvätska	som	hälls	direkt	i	botten	av	moppboxen	eller	i	silen		
			över	mopparna.	-	Räkna	med	att	moppstäda	golven	minst	två	gånger	
-	Byt	regelbundet	till	ren	mopp.	

•	För	stora	ytor	rekomenderas	en	kombinationsmaskin	med	vit	rondell	med	motsvarande	dosering	av		
rengöringsmedel	(lågt	ställt	flöde	av	rengöringsvätska).

Efter byggstädning utför grundlig rengöring och installationsbehandling
•	För	hårdvaxoljade	golv	se	sidan	8,	”Instruktion	för	grundlig	rengöring	och	installationsbehandling”.

•	För	lackade	golv	se	sidan	11,	”Instruktion	för	grundlig	rengöring	och	installationsbehandling”.

Byggstädning hårdvaxoljade  
och lackade trägolv
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Hårdvaxoljade trägolv
Information om golvvård på trägolvsytor i offentlig miljö 
som är grundbehandlade med Saicos Ecoline Oilground 
Coat 34xx Eco och ytbehandlade med Saicos Premium 
Hardwax – Oil 3305, 3200, 3035 eller Saicos Ecoline  
Hardwax – Oil 3600 Eco.
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Daglig	städ	-	välj	metod	beroende	på	ytan	eller	förutsättningen	på	objektet

Små till normalstora ytor / möblerade ytor
Städklara moppar – manuellt för-preparerade
•	Vik	ihop	10	rena	moppar	av	typen	Swep	Duo	MicroCombi	50	cm
•	Blanda	till	rätt	mängd	rengöringsvätska		2L	(2	dl/mopp)	-	använd		
Saicos	Ecoline	Wash	Care		8101	Eco	5	ml	(1	kapsyl)	till	2	liter	kallt	vatten.

•	Alt	1:	Häll	lösningen	i	botten	på	moppboxen	och	ställ	i	mopparna	direkt	i	vätskan	
•	Alt	2:	Ställ	mopparna	i	botten	på	moppboxen	och	placera	silen	ovanpå	boxen,	häll		
därefter	i	lösningen	i	silen.

•	Montera	locket	på	boxen	-	bevara	fukten	i	moppen	genom	att	hålla	locket	stängt.

Städklara moppar – direkt från tvättmaskinen
•	Beräkna	med	samma	dosering	som	ovan	för	Swep	Duo	MicroCombi	och	Saicos	Ecoline	Wash	Care	8101	Eco	
0,5	ml/mopp	i	doseringsutrustningen	på	tvättmaskinen.

Nu är mopparna klara för att moppa golvet
•	Arbeta	alltid	med	rena	och	rätt	preparerade	moppar	och	byt	moppsida	regelbundet.	Varje	sida	rengör		
ca:	25-30	m2.

•	Under	vintertid	-	dubblera	mängden	moppar	och	koncentrat.

Störe ytor
Maskinstädning med kombinationsmaskin

Dosera	direkt	i	tanken	med	Saicos	Ecoline	Wash	Care	8101	Eco:	
-	Vattentank	45	L	-	dosering	90	ml	(0,9	dl)	-	ytkapacitet	ca	1800	m2

-	Vattentank	70	L	-	dosering	140	ml	(1,4	dl)	-	ytkapacitet	ca	2800	m2

-	Vattentank	100	L	-	dosering	200	ml	(2,0	dl)	-	ytkapacitet	ca	4200	m2

Ställ	alltid	in	maskinen	för	lågt	ställt	flöde	av	vatten/rengöringsvätska.	Alla	trägolv		
kräver	aktsamhet	avseende	kvarvarande	fukt	vid	rengöring/städning		oavsett	den		
sker	manuellt	eller	maskinellt!.	Vid	behov	använd	skumdämpare	-	skumdämparen		
ska	vara	av	typen	silikonfri.

Tips!
Ibland kan det behövas extra behandling på utsatta ytor (manuell/maskin):  
Byt	ut	Saicos	Ecoline	Wash	Care	till	Saicos	Ecoline	Wax	Care	(ska	ej	spädas	med	vatten)	eller		
Saicos	Ecoline	Wax	Care	Spray	på	de	utsatta/nedmattade		ytorna.	För	att	få	upp	den	rätta	finishen		
efterpoleras	ytan	med	High	Speed	och	vit	rondell.	Efter	behandling	-	rengör	redskap	och	maskiner.

Mopparna	behandlas	direkt	i	tvättmaskinen	
eller	i	moppboxen	med	rätt	mängd	vatten	
och	rengöringsmedel	och	är	därmed	klara		
att	användas.	Detta	är	bra	för	miljön		
eftersom	vi	minimerar	användningen		
av	vatten	och	rengöringsmedel.		

Vinnaren	är	golvytan	som	håller	sig	ren	utan	
att	ta		illa	vid	sig	av	för	mycket	vatten	och/
eller	underhållsprodukter.		

Men den riktigt stora vinnaren är du, som  
får njuta av dina vackra trägolv – länge! 

Hjärtat	i	Swep	är	förpreparerade	moppar



7

Fläckborttagning/reparation	av	skador

Fläckborttagning
Fläckborttagning (enklare tuggummi, färg, friktionsmärken och liknande)
•	Vid	tuggummi/färg	ta	försiktigt	bort	detta	med	clickskrapa	eller	spackel.
•	Bearbeta	fläcken	med	Saicos	Ecoline	Cleanser	8126	Eco	/	Saicos	Ecoline	Wax	Care	Spray		
tillsammans	med	Vileda	Miraclean.

•	Eftertorka	med	Vileda	PVAmicro	duk	preparerad	med	rent	vatten.	
•	Låt	torka	helt.
•	Bearbeta	in	Saicos	Ecoline	Wax	Care	8119	Eco	/	Saicos	Ecoline	Wax	Care	Spray	8129	Eco		
med	vid	skurnylon.	Efterpolera	med	ny	vit	skurnylon.

Skador
Partiell skada (repor, nötning, missfärgning)
•	Torrstäda	ytan	som	skall	lagas,	avlägsna	löst	smuts,	grus,	mm.
•	Slipa	ytan	i	träets	fiberriktning	med	sandpapper	korn	80-120.		
Avsluta	alltid	med	det	finare	pappret.

•	Dammsug	noga	och	moppa	därefter	med	Swep	Duo	MicroCombi
•	Bearbeta	in	Saicos	Ecoline	Oil	Ground	Coat	34xx	Eco	i	rätt	nyans		
(naturell	till	pigmenterad)	med	vit	skurnylon.	Lämna	inget	överskott.	

•	Låt	torka	mellan	8-12	timmar.
•	Applicera	sedan	Saicos	hårdvaxolja	av	rätt	sort	-	appliceras	mycket	tunt.		
-	Saicos	Ecoline	Hardwax-Oil	3600	Eco	med	vit	skurnylon/rondell.		
-	Saicos	Premium	Hardwax-Oil	3200/3305/3035	välj	Saicos	Oil/Wax-Roller,		
		Saicos	Penselborste	alternativt	vit	rondell	beroende	på	omfattningen	av	skadan.

OBS!	Slipdamm	och	organiskt	material	som	varit	i	kontakt	med	hårdvaxolja	skall		
alltid	hanteras	som	brandfarligt	material,	självantändningsrisk	föreligger!

Var	rädd	om	dig	själv	och	ytan!

Tips!
• Du är viktig för oss - ta på skyddsskor, -handskar, -glasögon och munskydd.

• Var rädd om ytan! 

-	Använd	alltid	hela	och	rena	skoskydd	samt	dammfria	kläder	
-	Följ	angiven	dosering	-	använd	aldrig	mycket	vatten	på	trägolv
-	Använd	hela	och	rena	redskap
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		Golvunderhåll

Golvunderhåll	är	ett	komplement	till	det	dagliga	städet.	Underhållet	bör	vara	programmerat	och	utföras		
2-4	gånger	per	år,	beroende	på	slitage	och	vald	infärgning.	Viktigt	är	att	det	inte	går	för	långt	mellan		
underhållen	så	att	ytan	tar	skada	och	tappar	i	kvalité.	Installationsbehandling	sker	endast	före	inflyttning	
och	efter	utförd	byggstädning.

Viktigt innan du startar
•	Städoperatören	och	beställaren	ska	tillsammans	inspektera	ytan.	Finns	det	skador,	eller	om	golvet	är		
onormalt	slitet	eller	det	på	annat	sätt	finns	avvikelser	bör	dessa	skriftligen	dokumenteras.	Åtgärd	ska		
överenskommas	mellan	parterna	i	förväg.

•	Kontrollera	att	det	är	en	korrekt	inre	miljö	avseende	temperatur	och	luftfuktighet	(RF).	Säkerställ	även		
att	ventilation	är	påslagen	under	arbetet/entreprenaden.

•	Frekvensen	av	periodisktunderhåll	är	beroende	av	slitage:	hur	används	golvytan,	vilka	entrélösningar		
finns	och	andra	förutsättningar	som	gäller	för	miljön.

•	 Infärgade	golvytor,	specialgolv	och/eller	ytor	med	högre	slitage	kräver	alltid	tätare	frekvens	av	städ	och	underhåll.	
•	Alla	trägolv	kräver	aktsamhet	avseende	kvarvarande	fukt	vid	rengöring/städning	oavsett	den	sker	manuellt	
eller	maskinellt.

Grundlig rengöring före Installationsbehandling och vid Renovering - nivå 1 el. 2
•	Dammsug	med	munstycke	för	trägolv	och	torrmoppa	ytorna	efteråt	med	Swep	Duo	MicroCombi,		
byt	till	ren	mopp	regelbundet.

•	Blanda	till	rätt	mängd	rengöringsvätska	-	1,8	L	vatten	med	2	dl	Saicos	Ecoline	Magic	Cleanser	8125	Eco		
till	10	moppar	(1:10)	ger	2	L	färdig	rengöringsvätska.

•	Preparera	Swep	Duo	MicroCombi	direkt	i	moppboxen	eller	med	sil	(se	sidan	6).
•	Byt	regelbundet	till	ren	förpreparerad	mopp.	
•	Vid	behov:	upprepa	behandlingen.
•	Efter	rengöringsmomentet	ska	golvyta	moppas	med	ny	ren	Swep	Duo	MicroCombi-mopp		
som	endast	är	fuktad	med	rent	vatten.	Byt	till	ny	ren	mopp	regelbundet.	

•	Det	är	mycket	viktigt	att	avlägsna	all	smuts	och	rester	från	rengöringsvätska
•	Upprepa	denna	eftermoppning	2	–	3	gånger.
•	För	stora	ytor	används	med	fördel	kombinationsmaskin	med	röd	rondell.	
-	Dosera	Saicos	Ecoline	Magic	Cleanser	8125	Eco	(1:10)	direkt	i	tanken.	
-	Efter	rengöringsmomentet	-	upprepa	proceduren	med	enbart	rent	vatten	
-	OBS!	Ställ	alltid	in	maskinen	för	lågt	ställt	flöde	av	vatten/rengöringsvätska.	
-	Låt	golvet	torka	helt	innan	arbetet	fortsätter.

Renovering	-	nivå	1

•	Kontrollera	att	golvytan	är	helt	torr	och	ren.
•	Applicera	ut	Saicos	Ecoline	Wax	Care	8119	Eco	utan	att	spädas	(1:1)		
eller	Saicos	Ecoline	Wax	Care	Spray	8129	Eco	-	tunt	med	Multisqueegee		
och	Micromulti	2-duk	i	ett	tunt	lager.

•	För	stora	ytor	kan	kombinationsmaskin	med	vit	rondell	användas.		
Dosera	Saicos	Ecoline	Wax	Care	8119	Eco	utan	att	spädas	(1:1)	direkt	

•	 i	tanken	på	maskinen.
•	Efterpolera	med	High	Speedmaskin	och	vit/röd	rondell.

Installationsbehandling	och	vid	Renovering	-	nivå	2

•	Kontrollera	att	golvytan	är	helt	torr	och	ren.	
•	Applicera	ut	Saicos	hårdvaxolja	av	rätt	sort	-	appliceras	mycket	tunt.		
-	Saicos	Ecoline	Hardwax-Oil	3600	Eco	med	vit	skurnylon/rondell.		
-	Saicos	Premium	Hardwax-Oil	3200/3305/3035	välj	Saicos	Oil/Wax-Roller,		
		Saicos	Penselborste	alt.	vit	skurnylon/rondell	beroende	på	omfattningen	av	skadan.

OBS!	Slipdamm	och	organiskt	material	som	varit	i	kontakt	med	hårdvaxolja	skall		
alltid	hanteras	som	brandfarligt	material,	självantändningsrisk	föreligger!
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Lackade trägolv
Information om golvvård på trägolvsytor i offentlig miljö 
som är grundbehandlade med Saicos Ecoline Oilground 
Coat 34xx Eco eller Saicos Ecoline Future Ground Coat 
9913 Eco/ 9912 Eco Speed och ytbehandlade med Saicos 
Ecoline Multi Top 9985, 9990 – inkl. Hardener 2k eller  
Ecoline Future 2K Premium Sport – inkl.härdare.
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Daglig	städ	-	välj	metod	beroende	på	ytan	eller	förutsättningen	på	objektet

Små till normalstora ytor / möblerade ytor
Städklara moppar – manuellt för-preparerade
•	Vik	ihop	10	rena	moppar	av	typen	Swep	Duo	MicroCombi	50	cm
•	Blanda	till	rätt	mängd	rengöringsvätska		2	liter	(2	dl/mopp)	-	använd		
Saicos	Ecoline	Wash	Care		8101	Eco	5	ml	(1	kapsyl)	till	2	liter	kallt	vatten.

•	Alt	1:	Häll	lösningen	i	botten	på	moppboxen	och	ställ	i	mopparna	direkt	i	vätskan.	
•	Alt	2:	Ställ	mopparna	i	botten	på	moppboxen	och	placera	silen	ovanpå	boxen,	häll		
därefter	i	lösningen	i	silen.

•	Montera	locket	på	boxen	-	bevara	fukten	i	moppen	genom	att	hålla	locket	stängt.

Städklara moppar – direkt från tvättmaskinen
•	Beräkna	med	samma	dosering	som	ovan	för	Swep	Duo	MicroCombi	och	Saicos	Ecoline		
Wash	Care	8101	Eco	0,5	ml/mopp	i	doseringsutrustningen	på	tvättmaskinen.

Nu är mopparna klara för att moppa golvet
•	Arbeta	alltid	med	rena	och	rätt	preparerade	moppar	och	byt	moppsida	regelbundet.	Varje	sida	rengör		
ca:	25	-	30	m2.	

•	Under	vintertid	-	dubblera	mängden	moppar	och	koncentrat.

Störe ytor
Maskinstädning med kombinationsmaskin

Dosera	direkt	i	tanken	med	Saicos	Ecoline	Wash	Care	8101	Eco:	
-	Vattentank	45	L	-	dosering	90	ml	(0,9	dl)	-	ytkapacitet	ca	1800	m2

-	Vattentank	70	L	-	dosering	140	ml	(1,4	dl)	-	ytkapacitet	ca	2800	m2

-	Vattentank	100	L	-	dosering	200	ml	(2,0	dl)	-	ytkapacitet	ca	4200	m2

Ställ	alltid	in	maskinen	för	lågt	ställt	flöde	av	vatten/rengöringsvätska.	Alla	trägolv		
kräver	aktsamhet	avseende	kvarvarande	fukt	vid	rengöring/städning		oavsett	den		
sker	manuellt	eller	maskinellt!.	Vid	behov	använd	skumdämpare	-	skumdämparen		
ska	vara	av	typen	silikonfri.

Övrigt
Följ	anvisning	för	golvunderhåll	av	lackade	trägolv	på	sidan	11.
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		Golvunderhåll

Golvunderhåll	är	ett	komplement	till	det	dagliga	städet.	Underhållet	bör	vara	programmerat	och	utfö-
ras	2-4	gånger	per	år,	beroende	på	slitage	och	vald	infärgning.	Viktigt	är	att	det	inte	går	för	långt	mellan	
underhållen	så	att	ytan	tar	skada	och	tappar	i	kvalité.	Installationsbehandling	sker	endast	före	inflyttning	
och	efter	utförd	byggstädning.

Viktigt innan du startar
•	Städoperatören	och	beställaren	ska	tillsammans	inspektera	ytan.	Finns	det	skador,	eller	om	golvet	är		
onormalt	slitet	eller	det	på	annat	sätt	finns	avvikelser	bör	dessa	skriftligen	dokumenteras.	Åtgärd	ska		
överenskommas	mellan	parterna	i	förväg.

•	Kontrollera	att	det	är	en	korrekt	inre	miljö	avseende	temperatur	och	luftfuktighet	(RF).	Säkerställ	även		
att	ventilation	är	påslagen	under	arbetet/entreprenaden.

•	Frekvensen	av	periodisktunderhåll	är	beroende	av	slitage:	hur	används	golvytan,	vilka	entrélösningar		
finns	och	andra	förutsättningar	som	gäller	för	miljön.

•	 Infärgade	golvytor,	specialgolv	och/eller	ytor	med	högre	slitage	kräver	alltid	tätare	frekvens	av	städ	och	
underhåll.

•	Alla	trägolv	kräver	aktsamhet	avseende	kvarvarande	fukt	vid	rengöring/städning	oavsett	den	sker	manuellt	
eller	maskinellt!

Grundlig rengöring före Installationsbehandling och vid Renovering - nivå 1 el. 2
•	Dammsug	med	munstycke	för	trägolv	och	torrmoppa	ytorna	efteråt	med	Swep	Duo	MicroCombi,		
byt	till	ren	mopp	regelbundet.

•	Blanda	till	rätt	mängd	rengöringsvätska	-	1,8	L	vatten	med	2	dl	Saicos	Ecoline	Magic	Cleanser	8125	Eco		
till	10	moppar	(1:10)	ger	2	L	färdig	rengöringsvätska.

•	Preparera	Swep	Duo	MicroCombi	direkt	i	moppboxen	eller	med	sil	(se	sidan	5).
•	Byt	regelbundet	till	ren	förpreparerad	mopp.	
•	Vid	behov:	upprepa	behandlingen.
•	Efter	rengöringsmomentet	ska	golvyta	moppas	med	ny	ren	Swep	Duo		
MicroCombi-mopp	som	endast	är	fuktad	med	rent	vatten.	Byt	till	ny	ren		
mopp	regelbundet.	

•	Det	är	mycket	viktigt	att	avlägsna	all	smuts	och	rester	från	rengöringsvätska
•	Upprepa	denna	eftermoppning	2	–	3	gånger.
•	För	stora	ytor	används	med	fördel	kombinationsmaskin	med	röd	rondell.	
-	Dosera	Saicos	Ecoline	Magic	Cleanser	8125	Eco	(1:10)	direkt	i	tanken.	
-	Efter	rengöringsmomentet	-	upprepa	proceduren	med	enbart	rent	vatten	
-	Låt	golvet	torka	helt	innan	arbetet	fortsätter.	
-	OBS!	Ställ	alltid	in	maskinen	för	lågt	ställt	flöde	av	vatten/rengöringsvätska.

Installationsbehandling	och	vid	Renovering	-	nivå	1

•	Kontrollera	att	golvytan	är	helt	torr	och	ren.	
•	Applicera	ut	Saicos	Ecoline	Refresher	8106	Eco	som	ska	spädas	med	kallt		
vatten	(1:10)	tunt	med	Swep	Single	Polishing	mopp.

•	På	torr	yta,	efterpolera	med	High	Speedmaskin	och	vit/röd	rondell.

Renovering	-	nivå	2

•	Kontrollera	att	golvytan	är	helt	torr	och	ren.
•	Applicera	ut	1	ggr	Saicos	Lacquer	Polish	-	8152	Matt	eller	8153	Satinmatt.	
med	Swep	Single	Polishing	mop.	Åtgång:	1L	/	100	m2.

•	Efterpolera	efter	24-timmar	med	High	Speedmaskin	och	vit/röd	rondell.
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Formeln är enkel: ju mindre smuts som kommer in utifrån, desto  
enklare blir städningen. Därför är entrémattor så självklara.  
De fångar ju smutsen, utan att ett finger lyfts. 

Men	har	du	tänkt	på	att	även	valet	av	entrélösning,	städmetod	och	utrustning	är		
viktigt	både	för	rengöringsresultatet,	men	framför	allt	för	golvet?	För	valet	av	mattor		
och	städmetoder	är	avgörande,		rätt	lösning	är	en	garanti	för	ett	bättre	städresultat		
med	mindre	slitage	på	material.	Helheten	gör	en	skillnad!	

Låt mattorna göra grovjobbet!

Boven	i	dramat!
Det	är	ett	känt	fenomen	att	80%	av	smutsen	
kommer	in	genom	entrén.	Och	det	blir	ännu	
värre	när	vädret	är	sämre.	Dessutom	är	det	
lika	välkänt	att	halkrisken	ökar	dramatiskt	om	
golvet	blir	vått.

Entrélösningar
V-Mat, V-Mat Duo Plus och V-Mat Eco – Marknadens stabilaste och effektivaste matta
•	V-mönstret	rengör	i	alla	riktningar	och	den	öppna	strukturen	tar	även	grövre	smuts
•	Formstabil	även	i	längdled,	vilket	gör	den	lämpad	för	större	ytor
•	Lätt	att	rengöra	och	lätt	att	rulla	ihop,	vilket	underlättar	rengöringen	under	mattan
•	Lätt	att	montera	om	för	jämnare	slitage,	vilket	ger	ännu	bättre	livslängd
•	Brandklassad	Bfl	-	s1

V-Mat - skrapmatta av gummi
Grafit 

25x25cm 32 st/kart
Grå

Måttbeställs
Grafit

Måttbeställs

	V-Mat	14	mm	/	20	mm 110457	/	110458 -	/	508817 508818	/	508816

V-Mat	Duo	Plus	14	mm	/	20	mm 121070	/	121071 - 513460	/	513461

V-Mat	Eco	14	mm	/	20	mm 160375	/	155767 - -

T-Mat – Textilmattor som utgör sista länken i mappsystemet
•	Twistad	fiber	underlättar	vid	rengöring
•	100%	Polyamidfiber	-	slitstark	och	effektiv
•	Flexibel	och	tät	baskida	som	ligger	stadigt
•	Levereras	i	standardmått	eller	som	skräddarsydd	enhet	

Torkmattor - textilmattor
60 x 85 

cm
60 x 90 

cm
85 x 150 

cm
90 x 150 

cm
130 x 

200 cm
130 x 

300 cm
90 cm 
löpmtr

135 cm 
löpmtr

200 cm 
löpmtr

T-Mat	Eco	mörkgrå 141242 - 141243 - - - - - -

T-Mat	Smart	antracit - 140495 - 137234 137235 137233 521282 521271 521272

T-Mat	Smart	grafit	(gråspräcklig) - - - 137237 137232 137231 521275 521276 521277

SKRAP- OCH SLÄPPZON TORKZON TRAFIKZON
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Art. nr. Produktnamn Färg Storlek cm st/fp fp/krt

102750 MiraClean Vit 10	x	6	x	2,8 12 12

MiraClean – Fläcksuddaren. Den idealiska problemlösaren för svåra fläckar!
•		Tar	bort	tuffa	märken,	fläckar,	ingrodd	smuts	och	kalk	med	ett	minimum	av	ansträngning.
•		Bara	vanligt	vatten	behövs.	Inga	kemikalier.
•		Tar	enkelt	bort	pennmärken	på	bordsskivor,	rengör	smutsiga	whiteboardtavlor,	golv	med	klack-
märken,	väggar	med	fingeravtryck,	handfat,	kalkfäckar	och	andra	ytor	med	ingrodd	smuts.

•	Upp	till	26	gånger	så	effektiv	jämfört	med	en	mikrofiberduk.	

Interiörprodukter

Produktnamn Storlek cm St/Fp Fp/Krt Blå Röd

MicronQuick 40	x	38 5 20 152105 152106

• Ger ett säkrare, snabbare och renare resultat
• 50% tunnare fibrer ger ännu bättre bakterieupptagning.
• Reducerar 99,99% bakterier
• 200% bättre smutsupptagning.
• Den patenterade teknologin med ändlösa mikrofibrer lämnar endast mycket små  
  vattendroppar kvar på ytan. Mindre droppar dunstar snabbare.

MicronQuick – 100% mikrofiberrengöring med marknadens tunnaste mikrofiber

Swep Duo MicroPlus interiörmopp 
Ergonomisk rengöring av stora ytor, väggar, whiteboard, bänkar och bord.

• En mopp - rengör en dubbelt så stor yta, flippa runt och fortsätt moppa.
• Använd endast vatten- klarar tuffa fläckar utan kemikalier.
• Mycket slitstark mopp. 100% polyester, luggklippt mikrofiber.
• Använd kort Varioskaft för bästa ergonomi.

Art. nr. Produktnamn Färg Storlek cm st/fp fp/krt

143813 Swep	Duo	MicroPlusmopp Grå 35 1 10

111384 Teleskopskaft	Vario Blå 50-90	 1 10

143062 Swep	Duo	moppplatta - 35 1 10
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Swep Duo System
35 cm 

Art.nr/Antal per kart.
50 cm 

Art.nr/Antal per kart.
75 cm 

Art.nr/Antal per kart.

Swep	Duo	MicroCombimopp 143807/10	st 143809/30	st 143811/10	st

Swep	Duo	Mopplatta 143062/10	st 137878/10	st 116868/10	st

Teleskopskaft	Kort	(50	-	90	cm)/Långt	(100	-	180	cm) Kort	111384/10	st Långt	111380/10	st -

Swep Duo System
Swep Duo System är skräddarsytt för ekonomisk och ergonomisk rengöring med dubbelsidiga 
förbehandlade moppar. Lämpar sig för bl.a. kontor, bostadshus, skolor, sjukhus, hotell och  
restauranger. Klarar både golv, trappor, väggar, dörrar och tak. Motsvarar högt ställda krav på  
effektivitet och städresultat. 

Golvrengöring

Produktnamn
35 cm 

Art.nr/Antal per kart.
50 cm 

Art.nr/Antal per kart.
75 cm 

Art.nr/Antal per kart.

Swep	Single	Polishingmopp - 116723/30	st -
MultiSqueegee	50	cm	(gummirakor) - 114474/1	st -
MicroMulti	2	golvduk 145840/100	st 145845/10	st

Tillbehör till golvvårdsprodukter
•		Swep	Single	Polishingmopp:	Passar	till	Swep	Duo	mopplatta
•		MultiSqueegee	gummiraka:
•		MicroMulti	2	golvduk:	

Squeegee
• Gummiraka av högsta kvalitet
• Tar upp både fuktig som torr smuts
• Används till Squeegee mopp och Mop’n Dry

Swep Duo Mopplatta
• Lätt	men	på	samma	gång	slitstark
• Trapetsformad	-	kommer	åt	i	hörn
• Dubbelsidig	-	vippa	runt	och	fortsätt	
moppa

Swep Squeegeemopp
• Liten och smidig mopp - kommer  

åt i hörn och smla utrymmen
• Squeegee moppen används för  

nyutläggning av wax/oljor 

Swep Duo MicroCombi 
• En mopp för daglig rengöring
• Garnet tar upp den lösa smutsen
• Klippta luggen gör rent på ytan
• Tar bort 99,93 % av bakterierna
• Glider lätt utan ansträngning

Mop’n Dry
• Nytt på gammalt vis
• Duken torkar torrt och rent

Teleskopskaft 
• Ergonomiskt grepp
• Långa 100-180 cm för moppning och tak 
• Korta 50 - 90 cm - väggar 
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Saicos Ecoline Oil Ground Coat – inomhus                                                           Artikel nr /0,125L                       Artikel nr/0,75L                              Artikel nr/2,5L 

3408	Eco	Extra	White 3408Eco100 3408Eco300 3408Eco500

3409	Eco	White 3409Eco100	 3409Eco300	 3409Eco500	

3410	Eco	Colourless 3410Eco100 3410Eco300 3410Eco500

3413	Eco	Birch																																																																																											 3413Eco100																																					 3413Eco300																																					 3413Eco500																																					

3417	Eco	Silver	Grey		 3417Eco100 3417Eco300 3417Eco500

3418	Eco	Pear							 3418Eco100	 3418Eco300	 3418Eco500	

3422	Eco	Chestnut								 3422Eco100	 3422Eco300	 3422Eco500	

3428	EcoTeak																			 3428Eco100 3428Eco300 3428Eco500

3438	Eco	Mahogany									 3438Eco100 3438Eco300 3438Eco500

3458	Eco	Oak			 3458Eco100 3458Eco300 3458Eco500

3474	Eco	Grey								 3474Eco100 3474Eco300 3474Eco500

3477	Eco	Graphite													 3477Eco100 3477Eco300 3477Eco500

3479	Eco	Antique								 3479Eco100 3479Eco300 3479Eco500

3481	Eco	Walnut				 3481Eco100 3481Eco300 3481Eco500

3485	Eco	Rosewood 3485Eco100 3485Eco300 3485Eco500

3490	Eco	Ebony										 3490Eco100 3490Eco300 3490Eco500

3493	Eco	Black												 3493Eco100 3493Eco300 3493Eco500

Golvprodukter från Saicos

Saicos  – Future 2k Premium Sport lack - inomhus                                             Artikel nr/5L

Future	2K	Premium	Sport	9970	Eco	satinmatt	–	inkl.härdare	 9970	Eco			

Future	2K	Premium	Sport	9970	/	9975	Eco		-	inkl	härdare 9970	Satinmatt	/	9975	Matt

Saicos Multi Top grundlack – inomhus                                                                    Artikel nr/5L

Multi	Top	Future	Ground	Coat	9913	Eco																																																																		 9913	Eco	610

Multi	Top	Future	Gorund	Coat	9912	Eco	Speed																																																				 9912	Eco	610	

Saicos Multi Top lack –  inomhus        Artikel nr/4,55L

Multi	Top	lack	9985	Eco	matt	 9985	Eco	617		

Multi	Top	lack	9990	Eco	satinmatt	 9990	Eco	617

Saicos Multi Top lack tillbehör –  inomhus                                                             Artikel nr/0,45L Saicos Multi Top lack tilbehör –  inomhus                                                            Artikel nr/0,45L

Multi	Top	Hardener	2K 9908Eco261 Multi	Top	Pitch	Black 9918Eco261

Multi	Top	UV	Protection	 9914Eco261 Multi	Top	Delayer	“Slow	Down” 9919Eco261

Multi	Top	Extra	White	 9915Eco261 Multi	Top	Pure 9933Eco261

Saicos Premium Hardwax - Oil – inomhus  Artikel nr/0,75L                          Artikel nr/2,5L                             Artikel nr/10L

3305	Matt	 3305300		 3305500	 3305700																																										

3200	Satinmatt 3200300															 3200500																																										 3200700																																										

Saicos Ecoline Hardwax - Oil – inomhus  Artikel nr/0,75L                          Artikel nr/2,5L                             Artikel nr/10L

3600	Eco	Satinmatt 3600Eco300 3600Eco500 3600Eco700

Saicos städ och golvvårdsprodukter - inomhus Artikel nr/1L                          Artikel nr/10L                             Artikel nr/Spray/1L

Wash	Care	8101	Eco	koncentrat	–	rengöringsmedel 8101409 8101710	 –

Wax	Care	8119	Eco	ofärgad	-brukslösning	-	underhållsvax 8119409		 8119710 8129417																																											

Magic	Cleanser	8125	Eco	koncentrat–	grovrent 8125409															 8125710																																										 -																																										

Magic Cleanser 8126 Eco – spray – brukslösning – grovrent - - 8126417

Refresher 8106 Eco koncentrat – refresher -för lackade ytor 8106409 8106710 -

Ecoline Multi Top Laquer Polish 8152 Eco matt - Lackpolish 8152409	Eco - -

Ecoline Multi Top Laquer Polish 8153 Eco satinmatt - Lackpolish 8153409	Eco - -



Freudenberg Home and Cleaning Solutions AB
Box	4013	•	203	11	Malmö
Tel.	040	-	669	50	50	•	Fax	040	-	669	50	20
www.vileda-professional.se
vileda.professional.se@fhp-ww.com

SAICOS COLOUR GmbH     
Huvudkontor: 
Carl	-	Zeiss	-	Straße	3
D	-	48336	Sassenberg	
www.saicos.de
Order:	order@saicos.de
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Medlemmar i Städbranschen Sverige Återförsäljare

Två experter med mycket gemensamt.
Saicos	Color	GmbH	är	ett	innovativt	och	världsledande	företag	
som	producerar	och	marknadsför	produkter	för	industriell	-	och	
manuell	ytbehandling	av	naturmaterial.
Vileda	Professional	tillhör	Freudenberg	Group	och	är	lika	som	

Saicos	Color	GmbH	ett	tyskt	familjeägt	företag.	Vileda	Professional	
tillverkar	och	marknadsför	professionella	städredskap.
	
Kvalité går före kvantitet. 
Både	hos	Saicos	och	Freudenberg	sker	all	utveckling,	tilverkning	
och	produktion	i	egen	regi.	Allt	för	att	på	så	vis	kvalitetssäkra	det	
slutliga	resultatet.	Med	stöd	från	de	egna	utvecklingsavdelningarna	
och	via	representanter	världen	över	kan	vi	erbjuda	våra	kunder	rätt	
produkter	och	metoder.	Mottot	är;	”Tillsammans	når	vi	alltid	ett	
önskat	bästa	resultat”.	

Ett samarbete som hjälper dig.
Samarbetet	Saicos	–	Vileda	startade	redan	2009	och	har	lett	fram	
till	ett	komplett	städ	och	eftervårdskoncept	för	Saicos	hårdvaxoljade	
och	lackade	trägolv	i	offentlig	miljö.	Konceptet	”Var	rädd	om	golven”	
ger	tydlig	vägledande	information	om	hur	man	bäst	utför	dagligt	
städ	och	olika	nivåer	av	periodiska	underhåll	på	hårdvaxoljade	och	
lackade	trägolvsytor.	
Eftersom	konceptet	“Var	rädd	om	golven”	idag	allt	som	ofta	är	en	
del	i	byggdokumentationen	blir	det	en	generell	standard	att	följa	
då	man	ska	ta	sig	an	ett	hårdvaxoljat	eller	lackat	trägolv	i	offentlig	
miljö.	“Var	rädd	om	golven”	är	en	del	av	Saicos	–	Sika	10-åriga	
systemgaranti.	*
Med	konceptet	som	stöd	finns	alla	fortsättningar	för	städentre-

prenören	att	få	nöjda	beställare	och	att	de	i	samverkan	kan	bevara	
trägolven	vackra	över	lång	tid	med	den	bästa	ekonomin	och		
hållbarheten!

* Kontakta Sika Sverige AB och/eller Saicos Color GmbH  
för mer information.

Två experter med mycket gemensamt
 Vi erbjuder en helhetslösning som ger vackra trägolv i många år framöver.


