
Tack för att du köpt AVON Golv tillverkat med stenpolymer kompositmaterial (SPC). Det här dokumentet innehåller viktig infor-
mation om AVON SPC-golv tillsammans med garantierna samt skötsel och underhållstips om hur du kan hålla din AVON Golvbe-
läggning i sitt bästa skicka år efter år.

AVON Flooring s SPC Golvvård och underhållsguide

Ditt AVON SPC-golv har utformats med så lågt underhåll som 
möjligt i åtanke för att ge mer tid att njuta av ditt nya golv.
Med lite rutinvård och regelbundet underhåll är det enkelt att ta 
hand om ditt AVON Golv. Följ bara de enkla stegen nedan:

• Ta bort eventuellt löst smuts som kan skada golvet genom 
att sopa med en mjuk borste eller dammsugare (helst med ett 
effektivt dammfilter och sugmunstycke för hårda ytor, stänga av 
elhuvudet, om det är installerat) .
• Varje vecka - fukta golvet med vatten och en PH-neutral 
rengörare för att ta bort fotspår, smuts och andra fläckar eller 
märken.
• Vid behov - eventuella fläckar eller spill ska rengöras 
omedelbart med en torr trasa. Även om AVON Flooring är 
resistent mot de flesta fläckar samt vissa material och
färgämnen (t ex tjära, fett, olja, färgämnen, vaxer, 
kulspetspennor eller märkpennor) kan det under vissa 
förhållanden migrera i slitskiktet och orsaka fläckar. Envisa 
fläckar kan avlägsnas med en fuktig trasa eller svamp med en 
utspädd lösning av metylerade sprit om fläcken inte hunnit 
tränga sig in.

Vid rengöring av golvet:
• Använd aldrig starka rengöringsmedel, stålull, skurpulver eller 
blekmedel, eftersom de kan skada golvet.
• Använd aldrig olja, tvål, vax eller polermedel eftersom dessa 
ytor kan göra golvet halt och kan lämna en matt yta på golvet.
• Använd aldrig ångrengöringsmedel.
• Överskrid aldrig golvet med vatten.
För mycket vatten kan skada ditt golv.
Skölj omedelbart upp vätskespill.

OBS: AVON golvbeläggningar har konstruerats för användning 
i interna miljöer / installationer. Medan de är extremt 
lätthanterliga, robusta och slitstarka, är de inte lämpliga för 
utomhusbruk, eller rum med inbyggda avlopp (t ex duschar).

Skydda ditt golv
Följ dessa enkla steg för att uppnå många års njutning från ditt 
AVON golv:

• Placera mattor (se till att mattan inte har gummiunderlag) vid 
alla yttre dörröppningar och ingångar för att fånga smuts, sand, 
fukt och andra ämnen från skor. Dubbelmattor (en utvändig 
matta och innermatta) rekommenderas för bostadsinstallationer 
och tredubbla kommersiella mattor med en minsta avståndszon 
på 3,5 meter för kommersiella installationer. Rengör mattorna 
regelbundet.
• Använd stora, icke-färgande möbeltassar under tunga möbler. 
Montera även på kontorsstolar, arkivvagnar, mobila behållare 
och möbler. Stolpadsar bör användas under skrivbordsstolar 
med hjul.
• Tunga föremål och möbler som stora bokhyllor, biljardbord 
eller köksenheter bör inte ligga på någon flytande installation. 
Detta kan leda till att golvet förstörs med att reagera på 
sammandragning och expansion, vilket kan orsaka gnisslande 
ljud, mellanrum etc.

Dra, glid eller rulla aldrig dina möbler eller apparater över 
golvet. Skydda ytan om du använder en vagn för att flytta tunga 
föremål.
• Klackar eller skor med en vassare sula kan skada ditt golv 
allvarligt. I områden med överdriven trafik och slitage ska du 
använda löpare eller mattor. Mattor ska rengöras regelbundet. 
Husdjursklor kan ge repor i ditt golv. Håll dessa klor trimmade.
• Golv till takfönster i kombination med den hårda solen kan 
skapa golvtemperaturer över 80 ° C. AVON Golvet är tillverkad 
för att vara stabila i låga och höga temperaturer, men golv bör 
skyddas mot extrema temperaturer (under 0 ° C eller över 55 ° 
C) och starkt direkt solljus med hjälp av 
interiörtemperaturreglering, gardiner, lameller, persienner eller 
markiser. Extrema temperaturfluktuationer kan leda till att 
mellanrum eller luckor uppstår.

Vanliga egenskaper
• Vissa latexer / gummin, som innehåller vissa antioxidanter, 
kan permanent orsaka en gul avfärgning. Gummi av denna typ 
används ofta mattor, skyddsfötter för stolar, lågkostnadsskor och 
hjul för vagnar och rullstolar. Icke avfärgande vinyl backade 
mattor eller vävda mattor identifierade som färgbeständiga ska 
användas på sten komposit golv. Om golvet ska utsättas för 
någon av dessa applikationer rekommenderas mörkare färger 
som kommer att dölja eventuell missfärgning, om den skulle 
uppstå.
• Även om AVON Flooring är exceptionellt stabil kan plankorna 
fortfarande vara få en viss krympning och tillväxt under 
förändringar i klimatförhållanden som leder till små luckor 
mellan plankor. Detta är en vanlig egenskap hos 
stenkompositgolv och anses inte vara en tillverkningsfel.

Installation
AVON Golv ska installeras enligt AVON 
Golvmonteringsanvisningar som finns på:
www.avonflooring.com 

Om ditt AVON Golv ska installeras i ett vått område måste 
installationen också överensstämma med Våtområdes
Installationsanvisningar (som ingår i AVON 
Golvmonteringsanvisningar).

Om golvet är felaktigt installerat kan detta upphäva AVON 
Floorings Bostads- och handelsgarantier.

Innan du installerar AVON golvet ska installatörerna 
kontrollera att det är oskadat, rätt storlek utan visuella fel när du 
tittar i dagsljus på installationsplatsen. Om några plankor är 
synligt felaktiga eller anses vara visuellt eller strukturellt 
olämpliga bör de inte installeras och felet ska omedelbart 
rapporteras till återförsäljaren. Försiktighet måste vidtas för att 
korrekt inspektera golvet innan det installeras som AVON Golv 
kan vägra ett krav enligt AVON Garantier där en rimlig 
inspektion av golvet före installationen skulle ha identifierat 
felet.


