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I-VAX
Rengör och skyddar alla 
typer av hårda golvunder-
lag - oavsett städmetod. 

LARRY COLOR & LARRY STRONG
Svanenmärkt microfibermopp av hög kvalitet. Framtagen 

för att ge optimalt resultat av I-VAX systemet.

MOPPTVÄTT & IMPREGNERINGAR
Flytande maskintvätt för moppar, tillsammans med mop-

pimpregneringar för tvättmaskin, kompletterar 
I-VAX systemet.  

STORFIX
Rengör alla andra ytor, som 
väggar, tak, hyllor, fönster 
etc. Allt från dagligt under-
håll till grovstädning. 

N
O

R
DIC

 SWAN ECOLAB
E

L

N
O

R
DIC

 SWAN ECOLAB
E

L

N
O

R
DIC

 SWAN ECOLAB
E

LN
O

R
DIC

 SWAN ECOLAB
E

L

I-VAX
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METODBLAD
HUR DU ANVÄNDER 
NORDENS LEDANDE 
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Den dagliga städningen med I-VAX systemet är enkel. Välj någon 
av städmetoderna nedan och följ instruktionen. Dessa städmeto-
der gör att golvet blir rent och att bortnött skyddsvax ersätts. Vid 
behov kan städningen kompletteras med underhållspolering.

TORR- & FUKTMOPPNING MED LARRY COLORMOPP

POLERING MED HÖG- ELLER LÅGVARVSMASKIN

• Vid enbart torrmoppning skall I-VAX tillföras på gol-
vet genom spraypolering. Detta görs vid behov.

• Vid fuktmoppning, om det ej går att få tillgång till 
städklara moppar direkt från tvättmaskin, tillsätts 
I-VAX i moppar som pressas manuellt. 

• Var noga med att använda väl urpressade moppar. 

• Fuktmoppa golvet 1-5 ggr/vecka beroende på
 städbehovet. 

• Var 3-5 gång tillsätts Storfix i stället för I-VAX.

DAGLIG SKÖTSEL

UNDERHÅLL

MED CENTRIFUGTORR LARRY COLORMOPP

• Använd I-VAX i sista sköljvattnet.

• Moppa golvet med den städklara Larry Colormop-
pen direkt från tvättmaskinen. 

• Var 3-5 gång tillsätts Storfix i stället för I-VAX.

MED COMBIMASKIN 

• Använd I-VAX direkt i renvattentanken eller via ma-
skinens doseringssystem. Arbeta med röd rondell.

• Vid behov av grundligare rengöring, använd Storfix 
istället för I-VAX i maskinen.

• Vid behov kan golven underhållspoleras.

• Torr- eller spraypolera efter behov. Detta görs 
för att jämna ut glansen och förebygga eller ta 
bort eventuella friktionsmärken

SNÄLLT MOT MILJÖN
Den låga materialförbrukningen gör systemet skonsamt mot miljön. 

BEPRÖVAT
I-VAX firade nyligen 40 år på marknaden och är väl beprövat. Bland 
annat har golvtillverkaren Forbo rekkomenderat I-VAX systemet för 
vård av alla sina golvmaterial i över 25 år.

MJÖLNINGSFRITT 
Konsekvent användning av I-VAX systemet eliminerar risken för mjöl-
ning från golvet.

I-VAX är även...

OLIKA GOLVMATERIAL - ETT SYSTEM

PLAST LINOLEUM

MARMOR
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TRÄ

KLINKERS

GUMMI

40
ÅR

I-VAX

Det är sällan ett och samma golvmaterial i ett städobjekt. En stor för-
del med I-VAX systemet är att det fungerar lika bra oavsett golvma-
terial. Detta innebär att samma städmetoder kan användas i lokaler 
med blandade golvläggningar, vilket sparar tid och underlättar arbe-
tet. I-VAX för golven, Storfix för allt annat. Svårare behöver det inte 
vara!

BYGGSTÄDNING

INSTALLATIONSBEHANDLING

ENTRÉ

En byggstädning skall alltid göras innan ett nytt golv tas 
i bruk. En väl utförd byggstädning ger de bästa förutsätt-
ningarna för ett vackert och lättskött golv.

Moderna golvmaterial behöver ingen installationsbehand-
lig. Golvet är färdigt att tas i bruk efter utförd byggstädning. 
Var noga med att följa instruktionerna för daglig städning.

En riktigt utformad entré med skräp- och avtorkningsytor 
ger förutsättning för en ekonomisk och miljöriktig golvvård.

GROVRENGÖRING

VATTENUPPSUGNING 

SKURA MED LÅGVARVSMASKIN

EFTERTORKNING

• Sopa, dammsug eller fuktmoppa för att avlägsna 
alla lösa partiklar.

• Sug upp smutsvattnet med vattensug.

• Skura golvet med en brukslösning på 1 % Storfix.
Använd röd rondell.

• Moppa av golvet med lätt fuktad mopp.

• Använd en brukslösning på 1 % I-VAX.


