
 
 

Hur får man golvet att bli mindre halt? 

Om golvet är nytt och har en silikonhinna som gör det halt kommer här några tips som kan 

hjälpa till att göra det mindre halt: 

1. Tvätta golvet med en mild rengöringslösning som är avsedd för gummigolv. Använd 

inte några produkter som innehåller vax eller oljor, eftersom de kan göra golvet ännu 

halare. 

2. Torka golvet noga med en ren och torr trasa efter att du har tvättat det för att ta bort 

eventuell kvarvarande fuktighet. 

3. Använd golvet regelbundet. Ju mer det används, desto mindre halkigt kommer det att 

vara eftersom ytan gradvis kommer att bearbetas och bli mindre halt. 

4. Använd ett lätt slipmedel för att skrapa bort en del av silikonhinnan och göra ytan 

mindre hal. Använd dock bara ett mycket fint slipmedel och var försiktig så att du inte 

skadar golvytan. 

5. Om det är möjligt, använd inte skor med mjuka sulor eller högklackade skor på golvet, 

eftersom de kan göra det ännu haltare. 

6. Placera gummimattor eller halkskyddande mattor på de områden där det kan vara 

särskilt halt, till exempel nära duschområdet. 

Genom att följa dessa tips minskar du får du bort silikonhinnan och gör ditt golv mindre halt.  

 

Hur rengör man golvet? 

För att sen rengöra golvet på bästa sätt rekommenderar vi följande steg: 

1. Sopa golvet noggrant med en sopborste för att ta bort eventuellt damm och smuts 

som ligger på ytan. 

2. Fyll en hink med varmt vatten och tillsätt en mild rengöringslösning som är avsedd för 

användning på gummigolv. En allrengöring fungerar vanligtvis bra, men se till att läsa 

instruktionerna på etiketten för att vara säker på att den är säker att använda på ditt 

specifika golv. 

3. Doppa en moppsvabb i lösningen och vrid ur den väl så att den inte är för blöt. 

Viktigt att du inte använder för mycket vatten så det inte sipprar ner mellan 

springorna och lägger sig under golvet. Moppa golvet noggrant, arbeta från ena 

sidan av rummet till den andra och se till att du täcker hela golvytan. 

4. Låt golvet torka helt innan du går på det igen. Om det är möjligt, öppna fönster eller 

använd en fläkt för att hjälpa till med att torka golvet snabbare. 

5. Om det finns envis smuts eller fläckar som inte går bort med en mild 

rengöringslösning kan du prova att använda en gummi-rengöringssvamp. Följ 

instruktionerna på paketet noggrant och se till att du inte skadar golvytan. 

Genom att följa dessa steg rengör du ditt gymgolv på ett effektivt sätt och behålla dess 

utseende och funktion i många år framöver. 

 


