
 

 

Har du problem med ett halt linoleumgolv? 
Då är det Safestep Linoleum du behöver. Safestep Linoleum är en behandling som vi utför på 
linoleumgolv och andra typer av plastgolv.  

 

Halka och halkolyckor är allt mer vanligt förekommande än vad många ofta tror, och ofta leder 
dessa olyckor till flera månaders sjukskrivning. Många har helt missat vilka metoder som finns 
för att förebygga dessa typer av olyckor, och hur effektiva dessa faktiskt är. Vi på Safestep är 
experter inom detta område och hjälper er alltid att hitta en lösning som passar just er 
verksamhet och behov - en lösning för just era halkproblem. 
 

 

Osynligt, slitstarkt och hygieniskt 
 
Förändrar ej utseendet: Safestep Linoleum är en 
behandling som varken förstör, sliter ner eller förändrar 
golvets utseende.  

 
Lång hållbarhet: Safestep Linoleum har extrem lång 
hållbarhet och sitter i minst 5 år efter applicering, utan 
att produkten behöver bytas ut. 

 
Klarar både vatten och fläckar: Behandlingen är 
både vattentät och tålig mot kemikalier och andra 
fläckar som är vanligt förekommande på golv. 

 
Klarar behandlade golv: Safestep Linoleum kan 
appliceras på tidigare redan behandlade golv och 
beläggningar, även epoxybeläggningar.  

 
Enkel applicering: Safestep Linoleum är lätt att 
applicera själv och behöver endast torka i 30-60 minuter 
mellan strykningarna.  

 

Hur fungerar det? 
Safestep Linoleum är en behandling 
som lägger sig som en skyddande och 
halksäker beläggning ovanpå ditt hala 
golv. Produkten torkar till en hård, slät 
och transparent beläggning på golvets 
ovansida - men dess hårda yta gör att 
varken golvets utseende, känsla eller 
städning påverkas. 

 

Vid rätt underhåll kommer produkten 
hålla i minst 5 år utan att den behöver 
bytas ut eller bättras på. Rengör bara 
golvet med ett pH-neutralt 
rengöringsmedel och en vanlig 
golvmopp så ska du se att produkten 
håller länge och väl.   

 

Välj mellan en glansig eller matt finish.  

 
 

BESTÄLL EN KOSTNADSFRI PROVPLATTA ELLER BEHANDLING 
Kontakta oss idag på 010-130 70 80 eller info@safestep.se 
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