
 

Rengöring 

CLEAN 
Lämpligt för bl.a. underhållsrengöring av: 

• Lackerade parkett- och trägolv 

• Lackerade korkbeläggningar 

• Oljade och vaxade massiva trägolv 

• Oljad eller lackad lamellparkett 

• Linoleum 

• PVC 

• Natur- och konststensbeläggningar 

Produktegenskaper / Fördelar: 

Vattenbaserad neutral allrengöring mot föroreningar på 
golvbeläggningar. 

• Färdig att använda 

• Lätt att arbeta med 

• Skonsam mot huden 

• pH-neutral 

Underhållsrengöring 

Åtgång: 100 – 200 ml/10 liter vatten 

Grundlig rengöring 
Åtgång(1): c:a 400 ml Clean med 10 liter vatten. 

(1) Koncentration kan ökas vid behov av starkare lösning. 
Exakta städ och underhållsrutiner finns i foldern underhålls 
instruktioner för Magic Oil 2K produkter. 

Vattenbaserat rengöringsmedel för golvbeläggningar 
 

Lämpligt för grundlig rengöring av Pallmanns hårdvax 
oljade trä- parkettgolv: 

• Oljade och vaxade massiva trägolv 

• Oljad eller lackerad lamellparkett 

Tekniska data: 

Förpackning:   Plastflaska/dunk 

Förpackningsstorlek: 0,75 liter/10 liter 

Lagringstid:  c:a 24 månader, skyddas mot frost 

Färg:   transparent 



 

 

CLEAN 
 
Förbehandling av underlag: 

Ta först bort smuts, damm, partiklar från golvet med en mopp, 
borste eller dammsugare. 

Underhållsrengöring: 

1. Skaka förpackningen ordentligt innan den används. 

2. Blanda ca 100 – 200 ml Pallmann CLEAN med 10 liter 
vatten, appliceras tunt genom fuktmoppning med mopp, 
trasa eller dylikt jämt över hela golvytan. 

3. Efter rengöring med Pallmann CLEAN rekommenderas att 
ytan underhålls med respektive underhållsprodukt 
beroende på vilken ytbehandlings metod som har använts. 

4. Exakta städ och underhållsrutiner finns i foldern underhålls 
instruktioner för MAGIC OIL 2K produkter, resp. SOYA 
BASE PLUS. 

Arbets- och miljösäkerhet: 
Ej brandfarlig. Vid arbetet med produkten rekommenderas användning av 
skyddande hudkräm samt att man sörjer för god ventilation. 

Avfallshantering: 
Produkten får ej tömmas i avlopp eller vattendrag eller i naturen för övrigt. 
Noggrant tömda förpackningar är återvinningsbara och hanteras enligt lokala 
bestämmelser. Behållare med flytande produktrester hanteras som problemavfall. 
Förpackningar med härdat restinnehåll behandlas som byggavfall. 

Den ovan angivna informationen grundar sig på våra erfarenheter och grundliga 
undersökningar. De använda materialens mångfaldighet och de olika 
förutsättningarna på arbetsplatserna kan vi dock varken undersöka eller påverka. 
Kvalitén på ditt arbete är därför beroende av din yrkeskunniga bedömning av 
arbetsplatsen och kunskap av produkten. Vid osäkerhet bör egna tester 
genomföras och användningstekniska råd inhämtas. Likaså bör golvtillverkarens 
instruktioner följas. 

I och med offentliggörande av detta produktdatablad förlorar alla tidigare 
produktdatablad sin giltighet. 
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Viktig information: 

• Originalförpackningen är hållbar i minst 24 månader. 
Skyddas från frost. Bruten förpackning återförsluts 
omedelbart noga. 

• Nylackerade golvytor får tidigast fuktmoppas med Pallmann 
CLEAN efter 8 dagar. 

• Nyligen hård vaxoljade golvytor (med Pallmann SOYA 
BASE PLUS) får tidigast fuktmoppas med Pallmann 
CLEAN efter 4 dagar. 

• Nyligen hård vaxoljade golvytor (med Pallmann MAGIC OIL 
2K) får tidigast fuktmoppas med Pallmann CLEAN efter 12 
timmar. 

• Regelbunden rengöring med Pallmann FINISH CARE 
förbättrar golvets finish och förlänger livslängden på den 
förseglade golvytan. 

• Regelbunden underhållsvård med Pallmann MAGIC OIL 
CARE (på golv impregnerade med MAGIC OILl 2K resp. 
med SOYA BASE PLUS) förbättrar golvets finish och 
förlänger livslängden på den impregnerade golvytan. 

Grundlig rengöring av Pallmanns hårdvax oljade träparkettgolv 

1. Skaka förpackningen ordentligt innan den används. 

2. Dosera Pallmann CLEAN efter behov och rengöringseffekt. 

3. Ca 400 ml Pallmann CLEAN med 10 liter vatten, 
koncentrationen kan ökas vid behov av starkare lösning. 
Ytan som skall rengöras skall endast fuktmoppas, och inte 
med för mycket vatten. 

4. Bearbeta ytan med lämplig mopp, borste eller singelskur 
maskin (grön pad). 

5. Efter rengöringen skall ytan alltid fuktmoppas med rent 
vatten. 

6. Rengör verktygen med vatten efter användning. 

7. Den grundligt rengjorda ytan skall sen behandlas med 
resp. underhålls system. 

8. Exakta städ och underhållsrutiner finns i foldern underhålls 
instruktioner för MAGIC OIL 2K produkter, resp. SOYA 
BASE PLUS. 


