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Vad är Dekton® Grip 
och Dekton® Grip+?

Det är en finish som är speciellt utformad för 
områden med specifika halkskyddskrav. För att 
uppnå deras extraordinära halkfria egenskaper 
har vi förändrat Dekton®-ytstrukturen 
och därigenom uppnått en homogen och 
enhetlig yta som är behaglig att röra vid.

På grund av deras unika ytstruktur kräver 
Dekton® Grip och Dekton® Grip+ en specifik 
rengöringsmetod som kan bibehålla deras 
utseende på högsta nivå under hela deras livstid.

Tips för allmänt 
underhåll

Slutlig rengöring 
av jobbet

För en korrekt rengöringsfinish, där det i 
synnerhet förekommer mycket cementrester, 
rekommenderas användning av surt 
avkalkningsmedel som rengöringsprodukt.

Det är viktigt att städa upp rester av 
injekteringsbruk från installationsarbetet 
så snart som möjligt.

Procedur:

1. Applicering av produkten på golv. 
Spädning enligt tillverkarens anvisningar.

• Referensprodukt 
Fila Deterdek Pro eller liknande 
(Buffrat syrarengöringsmedel).

2. Lämna produkten på ytan i några minuter.

3. Skrubba med en mekanisk roterande 
skurmaskin och rekommenderad skiva.

• Referensprodukt 
Skrubborste med nylonborst eller 
icke-slipande rengöringsskivor 
av polyester, vit färg.

4. Vakuumrester utan att låta den torka.

5. Skölj bort den återstående produkten 
från Dekton®-ytan med vatten.

 → (*) För epoxirester, använd Fila CR10 eller en liknande 
produkt (flytande rengöringsmedel för rengöring 
av epoxirester) enligt samma procedur och låt 
produkten verka i en halvtimme innan den sköljs av.

 → Dekton® Grip+ Kreta.
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Regelbunden 
underhållsrengöring

Enstaka intensiv rengöring räcker inte 
för att bibehålla materialets utseende. 
Snarare bör intensiv rengöring vara grunden 
för en bra daglig rengöringsprocess.

Procedur:

1. Applicering av produkten på golv. 
Spädning enligt tillverkarens anvisningar.

• Referensprodukt 
Faber Deterfug eller liknande 
(Lite surt rengöringsmedel), 3% lösning.

2. Skrubba med:

a. Mekanisk roterande skurmaskin och 
rekommenderad skiva (Skrubborste 
med nylonborst eller icke-slipande 
rengöringsskivor av polyester, vit färg).

b. Mopp.

c. Skrubborste med borst + torr mopp.

3. Torka.

 → (*) I utrymmen med vattendräneringsområden, 
såsom utomhusutrymmen, kan högtryckstvättar 
användas som rengöringsmetod.

 → (**) Kontakta produktleverantören för 
att verifiera instruktionerna.

Intensiv underhållsrengöring 
eller ytåterställning

Det är mycket viktigt att underhålla Grip-/
Grip+-golv. Därför rekommenderas 
regelbunden intensiv rengöring, 
beroende på hur golvet används.

Procedur:

1. Applicering av produkten på golv. Ren 
produkt, utan att späda i vatten.

• Referensprodukt 
Faber Deterfug eller liknande 
(Lite surt rengöringsmedel).

2. Lämna produkten på ytan i några minuter.

3. Skrubba med en mekanisk roterande 
skurmaskin och rekommenderad skiva.

• Referensprodukt 
Skrubborste med nylonborst eller 
icke-slipande rengöringsskivor 
av polyester, vit färg.

4. Vakuumrester utan att låta den torka.

5. Skölj bort den återstående produkten 
från Dekton®-ytan med vatten.

 → (*) I små utrymmen, som inte är tillgängliga med 
skurmaskiner, rekommenderas användning av 
en syntetfibermopp eller borste och torrmopp, 
enligt samma procedur som ovan.

 → (**) I utrymmen med vattendräneringsområden, 
såsom utomhusutrymmen, kan högtryckstvättar 
användas som rengöringsmetod.
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Ta bort 
envisa fläckar

För envisa fläckar som på grund av den tid 
de varit där eller sin sammansättning inte 
försvinner vid daglig rengöring, rekommenderas 
att följa tabellen nedan, vilken beskriver 
olika typer av fläckar och de mest lämpliga 
rengöringsprodukterna för att ta bort dem.

Rengöringssats

Användning av slipande 
rengöringsprodukter som kan skada 
materialets yta ska alltid undvikas.

Nedan följer en lista över de 
vanligaste rengöringskitten och deras 
rekommenderade användning:

 → Kvast

Rekommenderas för små områden. Se 
till att borsten inte är gjord av metall.

 → Torr mopp

Använd den något fuktig för att förbättra 
prestandan. Särskilt användbart för 
områden med stora plattor.

 → Bomullsmopp

För bästa resultat bör vatten bytas 
efter rengöring av 25 m2 golvyta.

 → Trycksatt vatten

I våta områden utomhus för hushållsbruk eller 
områden med tung fottrafik rekommenderar 
vi användning av varmt, trycksatt vatten, 
med eller utan neutral tvål, för korrekt 
rengöring av den halkfria ytan.

 → Industriella maskiner

Automatiska maskiner av roterande typ 
med en disk (Skrubborstar med nylonborst 
eller icke-slipande rengöringsskivor av 
polyester, vit färg) rekommenderas.

Förutom i speciella fall, såsom envisa 
fläckar, kräver rengöring med dessa 
maskiner användning av konventionella 
golvrengöringsprodukter.

Andra rengöringsprodukter som blekmedel, 
väteperoxid eller kaustiksoda, vilka ofta 
används i kommersiella lokaler, på sjukhus, 
veterinärkliniker, industrianläggningar 
och i andra offentliga utrymmen, är 
perfekt lämpade för Dekton®, utan att 
kräva andra försiktighetsåtgärder än 
de som anges av varje tillverkare.

För mer information om användningen 
av andra högkoncentrerade kemikalier, 
kontakta Cosentino® Kundtjänst.

Fläck Rengöringsmedel

Vätskor och 
organiska rester

Konventionellt rengöringsmedel, 
fettlösande

Fett och olja Avfettning

Gummi Avfettning

Hartser, spackel, 
silikon, färg

Lösningsmedel, aceton

Spår av cementlim Syra

Gips
Gipsborttagare, 
surt rengöringsmedel

Tjära Avfettning

Nikotin
Slipande rengöringsmedel, 
lösningsmedel, aceton

Metallrost Saltsyra

Använd aldrig röda, blå eller 
bruna polyesterskivor eftersom 
användning av dessa leder 
till minskat halkmotstånd 
med mellan 15 och 40%.
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