
 

för en renare morgondag
I-VAX

Skötselsystem för 

terrazzo



På ett naturligt vis
Färre produkter – enklare rutiner

PLS verkar för enkla och kostnadseffektiva städmetoder. Vi arbetar med miljö-
besparande produkter och har sedan företaget grundades 1973 haft målsätt-
ningen att minska antalet kemprodukter inom lokalvården. 
 Företaget har därmed varit en föregångare i sitt arbete för miljön – för en 
bättre arbetsmiljö och en renare natur. Kort sagt, PLS erbjuder färre städpro-
dukter och enklare städrutiner – detta sparar tid, pengar och miljö!

I-VAX systemet 
–  i nära samarbete med Nilfisk-

Advance och Strängbetong

PLS samarbetar med Nilfisk-Advance och Strängbetong på den svenska ren-
göringsmarknaden. Samarbetet mellan tre av Nordens ledande aktörer har  
lett till att man har tagit fram ett golvvårdsystem som sparar både tid och pengar 
– och naturligtvis miljön.



När punkt 1–3 är genomförda kan trappan tas i bruk, se daglig skötsel.

SKÖTSELRÅD FÖR TERRAZZO

Avtäckning och byggstädning
Herrljungatrappan är grundbehandlad med I-VAX redan i fabrik. Det är av största 
vikt att trappan skyddstäcks under byggtiden för att skyddas från gipsstoff, målar-
färg mm. När byggnationen avslutats genomförs nedanstående punkter.

Eftertorkning
Torka av trappan med en 1 dl Storfix till 10 liter vatten. 
Upprepa behandlingen till dess att allt byggstoff avlägs-
nas.
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Grovrengöring
Dammsug eller fuktmoppa så att alla lösa 
partiklar avlägsnas.

Avtäckning
Ta bort skyddstäckningen.

Daglig skötsel
Den dagliga städningen med I-VAX systemet är mycket enkel. Välj bara någon 
av nedanstående metoder och följ instruktionerna. De är till för att göra trapporna 
rena och ersätta bortnött skyddsvax.

Alternativa metoder för daglig skötsel av trappor

Fuktmoppning med pressade S-vaxmoppar
• Använd 1 dl I-VAX till 10 l vatten. Pressa ur mopparna väl.
• Fuktmoppa trappan 1-5 ggr/vecka beroende på städbehov.
• OBS! Var 3-5 gång byts I-VAX mot Storfix (1 dl till 10 l vatten).

Moppning med centrifugtorra S-vaxmoppar från tvättmaskin
• Tvätta mopparna med PLS mopptvättmedel (0,4 dl till 10 l tvättvatten).
• Använd 0,4 dl I-VAX impregnering till 10 l vatten i slutsköljvattnet.
• Fuktmoppa trappan 1-5 ggr/vecka beroende på städbehov.
• OBS! Var 3-5 gång byts I-VAX mot Storfix impregnering 
 (0,4 dl till 10 l vatten) i slutsköljvattnet.
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Övriga terrazzogolv
Övriga terrazzogolv skall byggstädas med maskin. Var nog med att avlägsna allt 
byggstoff. Rengör och skydda därefter golven med någon av nedanstående meto-
der. Vid behov kan du också komplettera städningen med underhållspolering.

Alternativa metoder för daglig skötsel

Underhåll

Polering med highspeed- eller lågvarvsmaskin
Där hårdare slitage förekommer rekommenderas torrpolering 
eller spraypolering med en I-VAX-lösning på 50 procent. Detta 
görs för att jämna ut ytglansen och ta bort eventuella friktions-
märken kvartalsvis eller vid behov.

Fuktmoppning med pressade S-vaxmoppar
• Använd 1 dl I-VAX till 10 l vatten. Pressa ur mopparna väl.
• Fuktmoppa golvet 1-5 ggr/vecka beroende på städbehov.
• OBS! Var 3-5 gång byts I-VAX mot Storfix (1 dl till 10 l vatten).

Torrmoppning med S-vaxmopp
• S-vaxmopp används med fördel vid såväl torr- som fukt- 
 moppning. Vid enbart torrmoppning tillförs I-VAX med hjälp av
 spraypolering kvartalsvis eller vid behov.

Städning med kombimaskin
• Använd 1-2 dl I-VAX till 10 l vatten i maskinen. 
  Arbeta med röd rondell.
• OBS! Vid behov av grundligare rengöring byts I-VAX 
  mot Storfix (0,25 dl till 10 l vatten) i maskinen.
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Moppning med centrifugtorra S-vaxmoppar från tvättmaskin
• Tvätta mopparna med PLS mopptvättmedel.
• Använd 0,4 dl I-VAX impregnering till 10 l vatten i slutsköljvattnet.
• Fuktmoppa trappan 1-5 ggr/vecka beroende på städbehov.
• OBS! Var 3-5 gång byts I-VAX mot Storfix impregnering 
 (0,4 dl till 10 l vatten) i slutsköljvattnet.



Terrazzo
Trappor och golv belagda med terrazzo ger en lätt-
städad och vacker yta. Terrazzo = cementmosaik  
= konstbetong. Terrazzo är en internationellt använd 
beteckning på en högvärdig betong som används 
som ytmaterial. Terrazzo är ett naturmaterial som 
består av ballast (dvs stenmaterial, oftast marmor) 
som blandas med cement. Som en massa gjuts den i 
form eller på bjälklag – och uppskattas främst för sina 
estetiska egenskaper och sin slitstyrka. Den färdiga 
terrazzoytan är slipad så att stenar och eventuella 
andra ingjutna material bildar ett mosaikmönster.

Lång erfarenhet 
– miljömedveten golvvård
Produkter och metoder för effektiv golvvård är av 
största betydelse för golvens funktion.
 Den långa erfarenheten visar att konsekvent sköt-
sel med I-vax ger fina golv år efter år.
 För användaren är detta en trygghet. Med denna 
erfarenhet i ryggen kan Strängbetong och PLS 
erbjuda ett gott skötselresultat och låg materialåt-
gång. Den låga materialförbrukningen är dessutom 
ett viktigt miljöargument för I-vax systemet.

Funktion
I-vax systemet är uppbyggt kring ett fåtal produk-
ter och kan användas i ett flertal olika städsätt. 
Kundanpassad städmetod är nyckeln för lyckad lokal-
vård. I-vax fungerar utmärkt vid såväl fuktmoppning 
och maskinstädning som med torrmoppning i kombi-
nation med spraypolering. Alla tidskrävande uppskur-
ningar med starka kemikalier undviks tack vare I-vax 
systemet.

Ett sparsamt system
Golv behöver inte bara städas utan även vårdas för 
att fungera väl. Med I-vax systemet sker städning och 
vård i samma arbetsmoment som är lika för de olika 
golvmaterialen i blandade golvläggningar. Enkelt och 
lönsamt!
 För att skapa bästa möjliga förutsättningar för 
ett hållbart skötselsystem, rekommenderar AB 
Strängbetong ett vaxbaserat skötselsystem enligt 
PLS I-vax system.

I-VAX SYSTEMET



Nilfisk-Advance 
– världens största leverantör 
av professionell städutrustning! 

Nilfisk-Advance är en av världens ledande leverantörer 
av professionell rengöringsutrustning. Företaget har ca 
3500 anställda och en omsättning på ca 5,8 miljarder 
sek. Nilfisk-Advance är en del av det danska börsnote-
rade företaget NKT (Nordisk Kabel och Tråd). 

Nilfisk-Advance producerar och levererar rengörings-
maskiner och rengöringslösningar under varumärkena 
Nilfisk, Euroclean och Nordex. Företaget finns repre-
senterade i hela Sverige och är alltid nära dig om 
du behöver support eller utbildning. Med mer än 500 
återförsäljare och ett rikstäckande servicenät levererar 
vi kvalitet och säkerhet med våra produkter. 

Under flera år har Nilfisk-Advance utvecklat funktions- 
köp som innebär att du som kund kan köpa en städ-
funktion till en fast månadskostnad. Du får alltså en 
garanterad driftsäkerhet till ett fast pris. Enklare kan 
det inte bli!

Nilfisk-Advance
Box 44045
100 73 Stockholm
Tel. 08–555 944 00
Fax. 08–555 944 40
www.nilfisk-advance.se



Storfix
För all typ av städning, från daglig till storstädning. 

Rengör golv, väggar, tak, fönster m m inom alla 
verksamheter, från kontor till industri. Tack vare 

sin bakteriehämmande egenskap lämpar sig 
Storfix för sanitära utrymmen.

Grundfix
För grundbehandling av sönderskurade, uttorkade 
linoleumgolv. Grundfix bildar en töjbar vatten- och 
kemikalieavvisande grund i golvet. Obs! Skall ej 

användas på plastgolv.

I-VAX
Rengör och skyddar era golv oavsett underlag, 

såsom terrazzo, linoleum, plast m m. I-Vax 
använder ni oavsett städmetod, såsom mopp-
ning, maskinstädning m m. Ersätter golvpolish, 

grovtvål, stensåpa m m.

Storfix impregnering
Högkoncentrerad oparfymerad Storfix för mopp-
impregnering i tvättmaskin. Tillförs i sköljmedels-

facket eller via automatiskt doseringssystem.

Flytande mopptvätt
För maskintvättning av bomull, blandfiber, syntet 

och micromoppar samt svabbgarn. PLS mopptvätt 
är speciellt framtaget för att bibehålla moppens 

egenskaper.

Renofix
För borttagning av golvpolish, vax och andra 

grunderingar på alla typer av golv. Renofix har 
högt rengörande och lösande egenskaper på alla 

polish- och polyuretanprodukter som lagts 
i många lager på olika typer av golv.

S-vaxmopp
Framtagen för att ge det optimala resultatet för 
I-vax systemet. Ger en ökad smutsupptagning 
och kan användas vid såväl torrmoppning som 

fuktmoppning.

I-VAX Svanenmärkt!

I-VAX Impregnering
Högkoncentrerad oparfymerad I-VAX för mopp-
impregnering i tvättmaskin. Tillförs i sköljmedels-

facket eller via automatiskt doseringssystem.

PLS PRODUKTER FÖR DAGLIG STÄD OCH GOLVVÅRD

Nya Larry-
moppen!
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