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Anvisning för skydd och underhållsrengöring av terrazzogolv och -trappsteg: 

 

 
Det rekommenderas att bestryka terrazzo med skyddsmedel WETROK-POROSOL före 

användning; detta i sin tur kan vid önskan täckas med vattenbaserat vax WETROK  STONER. 
Daglig underhållsrengöring av stenytor täckta med WETROK-STONER utförs bäst med en 

skurmaskin . Mindre ytor kan rengöras med en flat mikrofibermopp. Kombiskurmaskiner av typ 

Wetrok- Duomatic eller EasyRider passar bäst för daglig rengöring. För periodisk 

sprayrengöring används en golvvårdsmaskin av typ Wetrok-Monodisc HC eller UHS. 
 

1. För daglig golvtvätt: 

 10-yleispesu – tvättlösningen förbereds genom att blanda  10-25 ml av koncentrat i 5 liter 

kallt vatten; golvet rengörs med en kombiskurmaskin eller en flat mopp, sköljning behövs inte; 

överdosera inte koncentratet för att bättre skydda den vaxade ytan; 

  Stoner – det rekommenderas att använda vattenlösning av Stoner i stället för 10-yleispesu 

varannan eller var tredje dag eller minst en gång i veckan.  Stoner-lösningen förbereds genom 

att blanda  10-150 ml av Stoner-vax i 5 liter kallt vatten. Vid mycket smutsiga golv ger två 

gångers rengöring bättre resultat; dvs golvet rengörs först med lösning av 10-yleispesu och 

därefter med vattenlösning av Stoner; 

  Exal 2001  – medlet hjälper att avlägsna fastnat skikt av smuts och fett från ytan, avlägsnar 

även oljerester. Tvättlösningen förbereds genom att blanda 10-25 ml av koncentrat i 5 liter kallt 

vatten. Rengöringsintervall enligt behov. Sköljning behövs inte. Lämplig för användning i 

maskiner. 

 2. För att fräscha upp en mattsliten vaxad yta : 

  Stoner – vattenbaserad lösning förbereds med  koncentrat och vatten i förhållande 1:1. 

Lösningen sprayas på ytan; därefter behandlas ytan med skurmaskin Wetrok-Monodisc HS (hög 

hastighet) eller UHS (ultrahög hastighet), med vit eller rosa skurrondell av 3M Scotch-Brite. 

Poleringsfrekvensen beror på hur intensivt ytan används och den skyddsnivå som entrémattorna 

ger . Ju oftare golvet poleras desto bättre är resultaten. Uppskattningsvis frekvens – 1 till 4 

gånger i månaden. Så kan man betydligt uppskjuta behovet att avlägsna vaxet och vaxa på nytt. 

  Vid mycket smutsiga golv rekommenderas det att rengöra golvet med  10- yleispesu eller 

vattenlösning av Exa1 2001 före sprayrengöringen, helst med en kombiskurmaskin. 

 

 


