
 

Safestep Linoleum  
- Appliceringsguide 
 
Läs igenom appliceringsguiden noggrant innan produkten appliceras.  
 
Safestep Linoleum är utvecklad för att ge ett starkt halkskydd på linoleumgolv och andra typer 
av plastgolv. Följ instruktionerna nedan för bästa möjliga resultat.  
 
Förberedelse av ytan 

1. Rengör golvet som ska behandlas noggrant med ett pH-neutralt rengöringsmedel innan 
applicering av Safestep Linoleum. Detta för att neutralisera golvet samt få bort alla 
föroreningar som kan påverka det slutgiltiga resultatet. Använd passande redskap.  

2. Om golvet som ska behandlas har en finish i dåligt skick kan det vara bra att slipa ytan 
för att få den så slät som möjligt. Efter slipning, neutralisera golvet med ett pH-neutralt 
rengöringsmedel innan applicering av Safestep Linoleum.  

 
Förberedelse av produkten  

1. Produkten är redo att användas som den kommer och behöver ingen annan 
förberedelse utöver omrörning. 

2. Rör om / skaka produkten noggrant innan applicering.  
 
Provyta 

1. Testa alltid produkten på en mindre provyta, exempelvis i ett hörn, för att säkerställa att 
varken golvets känsla eller utseende påverkas av produkten.  

2. Applicera produkten med passande redskap, exempelvis en ny, ren mopp (svampmopp, 
mikrofibermopp eller bomullsmopp), eller annan applikator specifikt utformade för 
vattenbaserade produkter.  

3. Applicera ett tunt lager av produkten och vänta i 30 minuter. Om golvet känns och ser 
bra ut kan du applicera produkten på resten av golvytan. 

 
Applicering 

1. Efter noggrann rengöring, applicera Safestep Linoleum med passande redskap i ett tunt 
lager på hela golvytan. VIKTIGT: var noga med att inte applicera för tjocka lager. Ett 
lager ska bara täcka ytan, och inte bilda en blöt hinna ovanpå .  

2. Vänta i 30-60 minuter innan nästa lager appliceras. Produkten ska vara helt torr innan 
nästa lager appliceras. Torktiden varierar mellan 30-60 minuter beroende på temperatur 
och luftfuktighet.  

3. Applicera produkten i fyra tunna lager  och låt sedan härda. 
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Härdning 
1. Den fullständiga härdningstiden är 96 timmar. I hushåll kan golvet belastas efter en natt. 

I kommersiella områden kräver behandlingen 3-4 dagar för att härda helt. Om golven 
måste användas tidigare, skydda behandlingen med kartong / papp tills produkten 
härdat helt.  

2. Låt ej produkten komma i kontakt med vatten under härdningstiden. Vid kontakt med 
vatten innan produkten härdat helt, exempelvis vid regn, kan produkten bli vitaktig på 
vissa ställen. Detta kommer dock att återgå till det normala med tiden. 

 
Underhåll 

1. Moppa golvet med rent vatten blandat med ett pH-neutralt rengöringsmedel. Du kan 
också spola av golvet med en vattenslang eller använda en högtryckstvätt inställd på lätt 
tryck.  

2. När du märker att glansen försvinner (vanligtvis i områden med hög trafik), applicera ett 
tunt lager Safestep Linoleum ovanpå. Detta skikt kommer efter ett tag smälta in med 
resten av det behandlade golvet.  

3. Så länge du inte låter behandlingen slitas ut / nötas bort, och om golvet rengörs med 
pH-neutralt rengöringsmedel, så kommer produkten hålla i flera år.  

 
Viktigt att tänka på 
Se till att golvet som ska behandlas är helt och utan sprickor, färgflagor eller andra föroreningar 
innan Safestep Linoleum appliceras. För frågor eller mer information, kontakta oss på Safestep 
så hjälper vi dig.  
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