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Arbetsbeskrivningar 
 
2006-01-17 
Björn Ljungquist www.abljungquist.se  
 
Inledning 
Arbetsbeskrivningarna är framtagna för att man på ett enkelt och lättfattligt sätt skall 
kunna beskriva vilka olika moment som ingår i en speciell typ av städning. Eftersom 
det inte finns några skrivna fasta regler, bygger mycket inom städning på subjektiva 
uppfattningar från både beställare som utförare. 
  En beställare har som regel en uppfattning om det resultat som han önskar och en 
städare kan många gånger fastna i fack och egna idéer om vad som skall göras. Har 
man då en generell beskrivning om vad som skall ingå, är det enklare att lägga till 
eller dra ifrån moment redan i inledningsskedet. Det viktiga som man alltid skall ha 
för ögonen är att rummet skall uppfattas som RENT, när det är städat. Teknikaliteter 
som att: ”det eller det ingår inte” bör man undvika. När en lokal är städat så skall den 
uppfattas som ren och att städaren gjort ett bra jobb. Då först blir både mottagaren 
och städaren nöjda. 
 
Arbetsbeskrivningar är upplagt enligt nedan: 
 
Arbetsbeskrivningar 1 – 10  för daglig städning kontor   sid. 2. 
     
Arbetsbeskrivningar 11 - 16 för sjukhus   sid. 6. 
 
Arbetsbeskrivningar 17 - 28 för storkök   sid. 11. 
 
Arbetsbeskrivningar 29 - 30 för arrestlokaler    sid.15. 
 
Arbetsbeskrivningar 31 - 33 för skolor   sid. 17. 
 
Arbetsbeskrivning 34  för hotell    sid. 18. 
 
Arbetsbeskrivning 35 - 36 för RENA RUM R3   sid. 19 
 
Arbetsbeskrivning 37 för butiker    sid. 21 
 
Arbetsbeskrivningar 38 – 46 för storstädning   sid. 22 
 
Arbetsbeskrivningar 51 - 64 för golvvård      sid. 31 
 
Arbetsbeskrivning 65 veckostädning för privatbostad 
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Arbetsbeskrivningar för daglig städning KONTOR  
 
Detta block med arbetsbeskrivningar omfattar städning av kontorsrelaterade lokaler, 
det vill säga lokaltyper som kan finnas i anslutning till kontor av olika slag. Men flera 
av lokalalternativen finns också i butiker, skolor och så vidare.  
 
Nr. 1    Städning av ENTRÉ och KAPPRUM 
 

1. Töm papperskorgar. 
2. Damma eller avtorka fria åtkomliga vågräta ytor på möbler och 

inredning inom räckhöjd. 
3. Avfläcka runt dörrhandtag och strömbrytare. 
4. Avborsta eller dammsug stoppade möbler. 
5. Lyft eventuell skrapgaller eller torkmatta och dammsug under. 
6. Dammsug entrématta. 
7. Dammsug eller torrmoppa bort löst smuts från golv och lister. 
8. Rengör golv och åtkomliga lister med någon av följande metoder 

beroende på golvets karaktär och smutsighetsgrad: 
• Dammsuga 
• Torrmoppa 
• Fuktmoppa 
• Våtmoppa 
• Kombimaskinskura 

 
Nr. 2    Städning av KONTOR, EXPEDITION, RECEPTION, BIBLIOTEK och             
 VAKTMÄSTERI 
 

1. Töm papperskorgar 
2. Avborsta eller dammsug stoppade möbler 
3. Damma eller avtorka fria åtkomliga vågräta ytor på möbler och 

inredning inom räckhöjd. 
4. Avfläcka runt dörrhandtag och strömbrytare. 
5. Torka av telefoner. 
6. Rengör golv och åtkomliga lister med någon av följande metoder 

beroende på golvets karaktär och smutsighetsgrad: 
• Dammsuga 
• Torrmoppa 
• Fuktmoppa 
• Våtmoppa 

 
Tänk på ! 
Var försiktig med kablar och sladdar. Rör aldrig några lösa papper 
på skrivbord eller möbler. 
Hantera avfallspåsen försiktigt, det kan finnas vassa föremål i 
den. 
 
Viktigt ! 
Ta reda på om damning och rengöring av datorer och 
kontorsmaskiner ingår i arbetsuppgiften. 
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Nr. 3  Städning av TOALETT 
 

1. Fyll på hygienmaterial. 
2. Damma eller avtorka armatur och övriga vågräta ytor samt rör. 
3. Spraya rengöringsmedel in- och utvändigt på toalettstolen, därefter 

tvättställ och spegel. 
4. Rengör tvättställ, spegel och rör. Avtorka med papper. 
5. rengör toalettstolen in- och utvändigt. Avtorka med papper. 
6. Avfläcka runt dörrhandtag och strömbrytare. 
7. Töm papperskorgar. 
8. Rengör golv och åtkomliga lister med någon av följande metoder: 

• Fuktmoppa 
• Våtmoppa 
  
Tänk på ! 
Det kan lätt samlas smuts på framsidan av toalettstolen och på 
väggen bredvid. Detsamma gäller under tvättställ, samt på vägg 
och rör bakom. 
Rengör tvålautomat och toalettborste inklusive hållare. 

 
 
Nr. 4   Städning av PENTRY,  PAUSRUM, KÖK och MATSAL 
 

1. Avfläcka runt dörrhandtag och strömbrytare. 
2. Avtorka bord, stolar, spis, mikrovågsugn, kylskåp och diskbänk. 
3. Avborsta stoppade möbler. 
4. Damma eller avtorka fria åtkomliga ytor inom räckhöjd. 
5. Töm papperskorg och sopsäck. 
6. Rengör golv och åtkomliga lister med någon av följande metoder 

beroende på golvets karaktär och smutsighetsgrad: 
• Dammsuga 
• Torrmoppa 
• Fuktmoppa 
• Våtmoppa 

 
             Tänk på ! 
             Skåpluckor och papperskorgar kan behöva rengöras. 
             Detta gäller även väggen ovanför diskbänken och väggytan  bredvid   

        papperskorgen. 
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Nr. 5     Städning av KORRIDOR, ARKIV och  FÖRRÅD 
 

1. Töm papperskorgar 
2. Avborsta stoppade möbler. 
3. Avfläcka runt dörrhandtag och strömbrytare  
4. Damma eller avtorka fria åtkomliga ytor inom räckhöjd. 
7. Rengör golv och åtkomliga lister med någon av följande metoder 

beroende på golvets karaktär och smutsighetsgrad: 
• Dammsuga 
• Torrmoppa 
• Fuktmoppa 
• Våtmoppa 
• Kombimaskinskura 

 
 
Nr. 6    Städning av KONFERENSRUM, KLASSRUM och LEKRUM 
 

1. Töm papperskorgar. 
2. Avborsta stoppade möbler. 
3. Damma fria åtkomliga vågräta ytor inom räckhöjd. 
4. Avfläcka runt dörrhandtag och strömbrytare.  
5. Rengör golv och åtkomliga lister med någon av följande metoder 

beroende på golvets karaktär och smutsighetsgrad: 
• Dammsuga 
• Torrmoppa 
• Fuktmoppa 

            
      Tänk på ! 

Rengör kritrännan på whiteboardtavlan eller skrivtavlan och ställ i 
ordning  stolarna. 

 
 
Nr. 7    Städning av OMKLÄDNINGSRUM  
 

1. Töm papperskorgar 
2. Avfläcka runt dörrhandtag och strömbrytare. 
3. Dammtorka fria vågräta ytor inom räckhöjd samt ovanpå klädskåp. 
4. Rengör golvbrunnar. 
5. Rengör golv och åtkomliga lister med någon av följande metoder 

beroende på golvets karaktär och smutsighetsgrad: 
• Dammsuga 
• Torrmoppa 
• Fuktmoppa 
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Nr. 8    Städning av DUSCHRUM, BADRUM och TVÄTTRUM 
 

1. Töm papperskorgar 
2. Avfläcka runt dörrhandtag och strömbrytare. 
3. Skölj- spola- och rengör väggar samt efterskölj.  
4. Rengör tvättrännor, tvättställ, badkar och kranar. 
5. Rengör golvbrunnar. 
6. Rengör golv och åtkomliga lister med någon av följande metoder 

beroende på golvets karaktär och smutsighetsgrad: 
• Torrmoppa 
• Spola 
• Skura 
• Fuktmoppa 
• Våtmoppa 

 
      Tänk på ! 

Rengör väggarna nerifrån och upp för att undvika rinnmärken.   
Skvissa kakel. 

 
 
Nr. 9    Städning av TRAPPHUS  
             

1. Avfläcka runt dörrhandtag och strömbrytare. 
2. Damma och avtorka räcke och smidesgods. 
3. Rengör golv och lister uppifrån och ned med någon av följande 

metoder: 
• Dammsuga 
• Torrmoppa 
• Fuktmoppa 
• Våtmoppa 

 
             Tänk på ! 
             Grus och damm samlas ofta i hörnen och under trappan. 
             Rengör även sättstegen. 

 
 
Nr. 10   Städning av HISS 
 

1. Damma och avtorka spegel, manöverpanel, räcke och hissdörr. 
2. Rengör golv och lister uppifrån och ned med någon av följande 

metoder: 
• Dammsuga 
• Torrmoppa 
• Fuktmoppa 
• Våtmoppa 

 
            Tänk på ! 
            Grus samlas lätt i dörrspåren. 
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Arbetsbeskrivningar för SJUKHUS   
 
Nr.  11  Generella regler för städning av VÅRDLOKALER 
 
 Avfallshantering eller återvinning. 
 För korrekt hantering kontakta sjukhusets hygiensköterska.  
 Avfall indelas i följande kategorier: 

1. Riskavfall 
• Smittförande avfall 
• Skärande eller stickande avfall 
• Biologiskt avfall 
• Läkemedel inklusive cytostatikaavfall  
• Radioaktivt avfall 

2. Miljöfarligt avfall 
3. Övrigt avfall 
4. Sortering för återvinning 

 
Definitioner, symboler och förger: 
Färgmarkering på rumsdörren med en plastbricka som ofta är formad 
som en triangel eller kvadrat. 
Gul markering = infekterat, skall städas i speciell en ordning, se 
arbetsbeskrivning.   
Blå markering  = infektionskänsligt  skall städas i en speciell ordning, 
se arbetsbeskrivning.   
Grön markering = sterilt  - exempelvis operationssal. 
Röd markering  = avliden  - ej tillträde för städpersonal. 
 
Desinfektion: 
Desinfektera redskap och ytor, där smittrisk finns, före ordinarie 
städning. 
 
Skötsel av tvättmaskin: 

• Töm filter, rengör pumpar och underhåll i övrigt maskinen 
enligt leverantörens anvisningar.  

• Håll tvättstugan ren. 
 
Smutstvätt: 

• Sortera tvätten enligt lokala anvisningar. 
• Fyll tvättsäckarna till två tredjedelar. 
• Kassera ingen tvätt på avdelningen 
• Tvätt som tillhör viss avdelning skall märkas först. 
• Töm fickor och ta bort namnskyltar. 
• O.B.S. Se upp för stickande föremål 

 
Sopnedkast och tvättnedkast: 

• Avtorka luckan på in- och utsidan. 
• Stäng luckan försiktigt. 
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Nr  12.  Städning av blå och gulmärkta VÅRDRUM, HYGIENUTRYMME och 
SLUSSAR. 

 
O.B.S.  
• Blåmärkta rum städas först. Gulmärkta städas sist under dagens 

arbetspass. 
• Byt torkdukar, moppar, och övrigt engångsmaterial mellan varje 

rumsenhet. För avfallshanteringen se lokala regler.  
• Vid gul-markering kontakta vårdpersonal så att rätt städning kan 

utföras. 
 

Arbetsbeskrivning: 
1. Sätt på skyddsrock, engångshandskar samt ev. skoskydd. 
2. Använd städmaterial som finns i respektive rum eller använd 

desinfekterad utrustning 
3. Vårdrum: Använd i första hand engångsmaterial för städningen 

om sådant finns att tillgå. 
4. Avtorka fönsterbrädor, speglar, tvättställ, dörrhandtag, 

strömbrytare, dörrar och kranar, samt övriga åtkomliga vågräta 
ytor. 

5. Avfläcka invändiga glaspartier. 
6. Sluss: Städas som vårdrum. 
7. Hygienutrymme: Fyll på hygienmaterial. Damma eller avtorka 

vågräta ytor samt rör. Spraya rengöringsmedel på toalett, in- och 
utvändigt, därefter på tvättställ och speglar. Rengör tvättställ och 
speglar samt rör. Avtorka med papper. Rengör toalettstolen in och 
utvändigt. Avtorka med papper. Avfläcka runt dörrhandtag och 
strömbrytare. Töm papperskorgen. 

8. Rengör torka gallret i golvbrunnen. 
9. Rengör golvet enligt föreskriven metod. 
10. Avsluta städningen med att köra all utrustning i tvättanläggningen 

eller desinfektera den. 
11. Lämna skyddsrock och kasserat engångsmaterial på anvisad 

plats. 
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Nr. 13  Städning av OPERATIONSRUM och tillhörande omklädningsrum. 
 
             O.B.S. 

• Gå aldrig utanför operationsavdelningen I operationskläder och 
operationsskor. 

• Vid Gul markering kontakta vårdpersonal så att rätt städning kan 
utföras. 

• Klä dig i operationskläder och operationsskor. 
• Gör i ordning städvagnen och ställ den utanför operationsrummet. 

 
Arbetsbeskrivning: 

1. Sätt på engångshandskar 
2. Flytta rullbar utrustning till mitten av rummet, runt 

operationsbordet. 
3. Börja rengöringen längst in i rummet. 
4. Avtorka väggar och väggfast inredning och därefter golvytan cirka 

en meter ut från väggen. 
5. Rengör all rullbar utrustning samt flytta tillbaka den till anvisad 

plats efterhand. 
6. Rengör operationslampor och operationsbord. 
7. Rengör golvet. 
8. Rengör in och utsida på dörrar inklusive glasruta. 
9. Knyt ihop sopsäck, markera den med datum och rumsnummer. 
10. Kör använd utrustning i rengöringsanläggningen. 
11. Kassera engångshandskarna på anvisad plats.  

 
Förberedelserum och sluss: 
Städas enligt punkt 1 – 11. 
 
Kringliggande utrymmen inom operationsavdelningen: 

1. Avfläcka väggar. 
2. Dammtorka alla horisontella ytor. 
3. Rengör och avfläcka golv. 

 
Val av golvmetod beroende på golvets karaktär och smutsighetsgrad. 

• Tottmoppa 
• Fuktmoppa 
• Våtmoppa 
• Skura med kombimaskin 
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Nr. 14   Städning av VÅRDRUM, RÖNTGENAVDELNING och  GIPSRUM 
 
              O.B.S. 

Torkdukar och moppar får endast blötas I respektive hinks rena vatten 
en gång.  

              Byt torkdukar och moppar och eventuellt engångsmaterial mellan varje  
              rumsenhet.  
             Fråga vårdpersonalen om det finns blå, gul eller rödmärkta rum på  
              avdelningen. 
 

Arbetsbeskrivning: 
1. Avtorka fönsterbrädor och fönsterkarmar, speglar, tvättställ, 

dörrhandtag och dörrkarmar, strömbrytare, samt fria åtkomliga 
vågräta ytor i räckhöjd, på möbler och inredning. 

2. Avfläcka invändiga glaspartier. 
3. Töm papperskorgar och fyll på hygienmaterial. 
4. Rengör och avfläcka golv med någon av följande metoder 

beroende på golvets karaktär och smutsighetsgrad: 
• Torrmoppa 
• Fuktmoppa 
• Våtmoppa 
• Skura med kombimaskin 

 
Nr. 15   Städning av LABORATORIUM 
 
             O.B.S. 

Laboratorium särbehandlas och städas efter lokala krav. Kontakta alltid 
en hygiensköterska eller avdelningschef. 

 Arbetsytor (bänkar ) på laboratorium avtorkas ej. 
Vid städning av magnetröntgen måste metallfri utrustning användas och 
städpersonalen får ej ha metallföremål på sig.  

 
 Arbetsbeskrivning: 

1. Använd alltid checklista för att kryssa av utförda moment. 
2. Avläs larmindikator. 
3. Sätt på skyddskläder. 
4. Avtorka fönsterbrädor och fönsterkarmar, speglar, tvättställ, 

dörrhandtag och dörrkarmar, strömbrytare, samt fria åtkomliga 
vågräta ytor i räckhöjd, på möbler och inredning. 

5. Avfläcka invändiga glaspartier. 
6. Töm papperskorgar och fyll på hygienmaterial. 
7. Rengör väggytor, skåp, tak, och armaturer. 
8. Desinfektionsstädning. 
9. Rengör golv och åtkomliga lister. 
10. Fuktmoppa alternativt våtmoppa. 
11. Rengör städutrustningen. 
12. Rengör rumsbundna skor. 
13. Lägg skyddskläder på anvisad plats. 
14. Kassera engångskläder inklusive handskar. 
15. Signera checklistan. 
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Nr.16 Städning av ANHÖRIG- och ÖVERNATTNINGSRUM 
 
 Arbetsbeskrivning: 

1. Vid behov byt sänglinne och bädda. 
2. Töm papperskorgar. 
3. Avtorka fönsterbrädor, speglar, tvättställ, dörrhandtag, dörr, 

dörrkarmar, strömbrytare och ventiler. 
4. Avtorka fria åtkomliga vågräta ytor på möbler inom räckhöjd. 
5. Avborsta eller dammsug stoppade möbler. 
6. Städa toalett och badrum enligt Arbetsbeskrivning Nr. 3 och Nr. 8. 
7. Fyll på linneförråd. 
8. Rengör golv och åtkomliga lister med någon av följande metoder 

beroende av golvets karaktär och smutsighetsgrad: 
• Dammsuga 
• Torrmoppa. 
• Fuktmoppa. 

 
O.B.S. 
Tillhörigheter som gäst glömt får inte betraktas som ”hittegods” utan är 
kvarglömt gods och skall lämnas in till Security. Hittelön får därför inte 
begäras. 
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Arbetsbeskrivningar för STORKÖK  
  
 
Nr. 17 Städning av IMKUPOR, HUVAR och FETTFILTER. 
  
 Arbetsbeskrivning: 

1. Montera ned dropprännan och rengör den. 
2. Ta ned filtren och diska dem i hett vattenbad eller diskmaskin. 
3. Rengör imkupor och huvar med blötare och skviss. Eftertorka med 

torkduk. 
4. Avtorka lister och hörn. 
5. Montera tillbaka de rengjorda och torra filtren samt dropprännan. 

 
Tänk på ! 
Rengöring skall ske när spishällar och grillbord ej är heta. 
Diskvattnet skall bytas efter filtertvätten. 
Skyddsutrustning inklusive glasögon och plastförkläde skall användas. 
 
Viktigt ! 
Förstahjälpen inklusive ögondusch skall finnas tillgängligt. 

 
Nr. 18 Rengöring av VÄGGAR I KÖK 
 
 Arbetsbeskrivning: 

1. Blötlägg väggen nerifrån och upp. 
2. Lägg på rengöringsmedel. 
3. Bearbeta ytan med tvättsvamp eller vit skurnylon. 
4. Spola av tvättvattnet. 
5. Skvissa ytan torr.  

 
Tänk på ! 
Var försiktig med vatten vid strömbrytare och kontakter. 

 
Nr. 19 Rengöring av GOLV I KÖK 
 
 Arbetsbeskrivning: 

1. Ta upp alla galler och silar och rengör dessa i diskmaskin. 
2. Blötlägg golvet med vatten och rengöringsmedel. 
3. Låt rengöringsmedlet verka under några minuter. 
4. Skura rent golvet med levang vid behov. 
5. Spola golvet med lågtrycksaggregat. Var noga med att även spola 

under bänkar och maskiner. 
6. Skrapa ned vattnet med gummiraka. 
7. Återplacera galler och silar. 

 
Tänk på ! 
Använd helst den fasta installerade lågtrycksutrustningen. 
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Nr. 20 Rengöring av FRITÖS 
 
 Arbetsbeskrivning: 

1. Kontrollera så att fritösen är avstängd. 
2. Töm fritösen på olja efter det att oljan svalnat. 
3. Ta ur korgarna och diska dessa. 
4. Fäll upp fritöselementen och lås fast dem. 
5. Torka ur fritösen med papper. 
6. Spraya rengöringsmedel på alla rostfria ytor, ut och invändigt och 

låt medlet verka några minuter. 
7. Rengör med vit skurnylon, skölj med vatten och torka torrt med 

papper. 
 

Tänk på ! 
Använd skyddsglasögon och handskar. 
Är fritösen inte avstängd kan den orsaka allvarliga brännskador. 

 
Nr. 21 Rengöring av SKÄRMASKINER 
 
 Arbetsbeskrivning: 

1. Slå av strömmen, nollställ maskinen och drag ur stickproppen. 
2. Plocka bort löstagbara delar och rengör dessa antingen med 

diskborste eller i diskmaskin. 
3. Rengör själva maskinen med diskborste och rengöringsmedel. 
4. Skölj rent med hett vatten och låt maskinen självtorka. 
5. Montera ihop delarna igen. 

 
Tänk på ! 
Hantera klingan varsamt. Den är mycket vass. 
Lösa maskindelar av aluminium får ej köras i diskmaskin eftersom de 
oxiderar då. 
 

 
Nr. 22 Rengöring av SPISHÄLLAR och KOKPLATTOR 
 
 Arbetsbeskrivning: 

1. Kontrollera att spisen är avstängd och kall. 
2. Rengör spisplattorna och  hällen med en spisskrapa. 
3. Rengör med en stålulskudde och varmvatten. 
4. Är plattorna uppfällbara, fäll upp dem och rengör under med vit 

skurnylon. 
5. Skölj med varmt vatten och avtorka. 

 
Tänk på ! 
Spisen måste vara kall för att kunna göras ren. 
Använd stålullskudde endast på ytor som tål detta. 
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Nr. 23 Rengöring av STEKBORD och GRILLHÄLLAR 
 
 Arbetsbeskrivning: 

1. På stekbord skrapas beläggningen bort med en spisskrapa. 
2. På grillbord borstas beläggningen bort med stålborste.  
3. Avtorka med papper. 
4. Rengör lock och rostfria ytor, med rengöringsmedel och vatten, 

som därefter sköljs med varmt vatten.  
5. Avtorka med papper. 

 
Tänk på ! 
Smörj in stekytorna med matfett när de är rena. 

 
 
Nr. 24 Rengöring av VATTENBAD 
 
 Arbetsbeskrivning: 

1. Stäng av strömmen och töm vattenbadet. 
2. Rengör in och utsidan med vit skurnylon eller diskborste. 
3. Skölj med rent vatten. 
4. Avtorka med papper. 

 
Tänk på ! 
Vid behov avkalkas vattenbadet. 

 
 
Nr. 25 Rengöring av UGN, STICK och STEKSKÅP 
 

Arbetsbeskrivning för ugn utan självrengöring: 
1. Spraya rengöringsmedel i kall ugn och stick med hjälp av ett långt 

munstycke. 
2. Värm ugnen till 70° och låt rengöringsmedlet verka i 20 minuter. 
3. Spola ur ugnen med varmt vatten. 
4. Skrapa bort kvarvarande fastbrända rester med spackelspade och 

skurnylon. 
5. Torka ur ugnen med papper. 

 
Arbetsbeskrivning för ugn med självrengöring. 

1. Läs instruktionerna för rengöringen och följ dem noga. 
2. Torka ren ugnen med papper på utsidan. 

 
Tänk på ! 
Använd skyddsutrustning, förkläde och glasögon. 
Se till att ventilationen är god. 
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Nr. 26 Rengöring av DISKMASKINER och DISKENHETER 
 
 Arbetsbeskrivning: 

1. Stäng av huvudströmbrytaren. 
2. Töm ur diskvattnet. 
3. Fäll upp luckor och diskhuv. 
4. Ta loss alla silar, nivårör och diskarmar och rengör dessa. 
5. Rengör insidan med vit skurnylon. 
6. Rengör matarbandet och sorteringsenheten. 
7. Spola ren diskmaskinen med varmt vatten. 
8. Sätt tillbaka silar, nivårör och diskarmar. 
9. Avtorka diskmaskinen på utsidan. 
10. Låt diskmaskinen torka med luckor och huv öppna. 

 
Tänk på ! 
Kontrollera att delarna i diskmaskinen, t. Ex. gardinerna och silarna är 
hela. 
 
 

Nr. 27 Rengöring av KÖTTKVARNAR och DEGBLANDARE 
  
 Arbetsbeskrivning: 

1. Slå av strömmen till maskinen. 
2. Plocka bort de löstagbara delarna och diska dessa. 
3. Spraya maskinen in och utvändigt med rengöringsmedel och 

vatten. 
4. Rengör med skurnylon eller diskborste. 
5. Skölj med varmt vatten. 
6. Låt maskinen självtorka. 

 
Tänk på ! 
Smörj in de skärande delarna med matfett och axeln med föreskrivet 
smörjmedel när de är rena och torra. 

 
 
Nr. 28 Rengöring av HYLLOR och BÄNKAR 
 
 Arbetsbeskrivning: 

1. Avlägsna allt flyttbart från bänkar och hyllor. 
2. Blötlägg ytorna med vatten och rengöringsmedel. 
3. Rengör med vit skurnylon och torkduk. 
4. Skölj med varmt vatten och avtorka alla ytor. 
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Arbetsbeskrivningar för ARRESTLOKALLER  
  
 
Nr. 29 Rengöring av CELLER 
 
 O.B.S. 
 Gulmärkta celler (celler med smittrisk) städas sist på arbetspasset. 
 
 Arbetsbeskrivning cell: 

1. Sätt på skyddsrock och engångshandskar om smittrisk finns. 
2. Använd i första hand engångsmaterial, vid smittrisk, om sådant 

finns att tillgå. 
3. desinfektera om det finns fläckar av kroppsvätska. 
4. Plocka bort tidningar och annat löst material. 
5. Avfläcka invändiga glaspartier. 
6. Spola väggar och golv. 
7. Skrapa bort vattnet noggrant. 
8. Fukt eller våtmoppa golvet och avtorka gallret i golvbrunnen. 
9. Avsluta städningen med att desinfektera utrustningen. 
10. Lämna skyddsrock och kassera engångsmaterial på avsedd plats. 

  
O.B.S. 
Byt torkdukar och övrigt engångsmaterial mellan varje rumsenhet. 

 För avfallshanteringen följ lokala anvisningar. 
Vid behov av desinfektion i hela cellen, spraya hela rummet ymnigt med 
desinfektionslösning.  
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Nr. 30 Rengöring av ARRESTLOKALER 
 
 O.B.S. 
 Gulmärkta lokaler ( lokaler med smittrisk) städas sist på arbetspasset. 
 
 Arbetsbeskrivning cell: 

11. Sätt på skyddsrock och engångshandskar om smittrisk finns. 
12. Använd i första hand engångsmaterial, vid smittrisk, om sådant 

finns att tillgå. 
13. Desinfektera om det finns fläckar av kroppsvätska. 
14. Plocka bort tidningar och annat löst material. 
15. Vänd på madrassen och bädda sängen. 
16. Avtorka fönsterbrädor, bord, lampor, dricksvattenfontän, spegel, 

tvättställ, dörrhandtag, dörrar och karmar, strömbrytare, samt 
övriga åtkomliga vågräta ytor inom räckhöjd. 

17. Avfläcka invändiga glaspartier. 
18. Rengör golvet. 
19. Avsluta städningen med att desinfektera utrustningen. 
20. Lämna skyddsrock och kassera engångsmaterial på avsedd plats. 

  
O.B.S. 
Byt torkdukar och övrigt engångsmaterial mellan varje rumsenhet. 

 För avfallshanteringen följ lokala anvisningar. 
Vid behov av desinfektion i hela cellen, spraya hela rummet ymnigt med 
desinfektionslösning.  
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Arbetsbeskrivningar för SKOLOR (klassrum Nr.6)  
 
Nr. 31 Städning av SLÖJDSAL 
 
 Arbetsbeskrivning: 

1. Töm papperskorgar. 
2. Avborsta eller dammsug fria  vågräta ytor, inom räckhöjd, på 

möbler och inredning. 
3. Avfläcka runt dörrhandtag och strömbrytare. 
4. rengör tvättställ. 
5. Rengör whiteboardtavla eller skrivtavla samt kritränna. 
6. Rengör golv och åtkomliga lister med någon av följande metoder 

beroende av golvets karaktär och smutsighetsgrad: 
• Sopa 
• Dammsuga 
• Torrmoppa 
• Fuktmoppa 

 
Nr. 32 Städning av BASTU 
 
 Arbetsbeskrivning: 

1. Avfläcka runt dörrhandtag och strömbrytare. 
2. Rengör lavar. 
3. Avfläcka armatur. 
4. Rengör ruta i dörr. 
5. Rengör trallarna på över och undersida. 
6. Spraya alla lavar och trallar med desinfekteringsvätska. 
7. Rengör golvbrunn. 
8. Rengör golv och åtkomliga lister med någon av följande metoder, 

beroende på golvets smutsighetsgrad och karaktär: 
• Fuktmoppa. 
• Spola och raka ned vattnet i golvbrunnen. 

 
O.B.S. 
Desifektionsvätskan måste bytas en gång per halvår, till en 
annan produkt med en annan aktiv substans, för att bryta 
eventuell resistans hos mikroorganismerna.  

 
Nr. 33 Städning av IDROTTS-  och SPORTHALLAR 
 
 Arbetsbeskrivning: 

1. Töm papperskorgar. 
2. Avfläcka runt dörrhandtag och strömbrytare. 
3. Avtorka fönsterbänkar, tavlor och ribbstolar. 
4. Rengör golvet med någon av följande metoder beroende på 

golvets karaktär och smutsighetsgrad: 
• Torrmoppa. 
• Fuktmoppa. 
• Skura med kombiskurmaskin. 
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Arbetsbeskrivning för HOTELL 
  
Nr. 34 Städning av HOTELLRUM 
 
 Arbetsbeskrivning avreserum: 

1. Samla ihop sänglinne och handdukar och lägg det i tvättsäck. 
2. Samla ihop avfall och töm papperskorgarna. 
3. Töm och rengör askkoppar. 
4. Städa badrum och toalett enligt Arbetsbeskrivning Nr. 3 och Nr. 8.  
5. Avfläcka väggar, dörr- och fönsterpartier. 
6. Damma och torka av möbler och inredning. 
7. Dammsug stoppade möbler. 
8. Kolla och fyll på förbrukningsmaterial. 
9. Rengör golvet med någon av följande metoder beroende på 

golvets karaktär och smutsighetsgrad: 
• Fuktmoppa. 
• Dammsuga. 

 
Arbetsbeskrivning stannarum: 

1. Bädda sängen. Om sänglinnet är smutsigt byt det. 
2. Samla ihop avfall och töm papperskorgarna. 
3. Töm och rengör askkoppar. 
4. Städa badrum och toalett enligt Arbetsbeskrivning Nr 3 och Nr. 8. 
5. Avfläcka väggar, dörr- och fönsterpartier. 
6. Damma och torka av möbler och inredning. 
7. Dammsug stoppade möbler. 
8. Kolla och fyll på förbrukningsmaterial. 
9. Rengör golvet med någon av följande metoder beroende på golvets 

karaktär och smutsighetsgrad: 
• Fuktmoppa. 
• Dammsuga. 

 
O.B.S. 
Kontrollera garderober och lådor så att gästen inte glömt kvar några av 
sina tillhörigheter. 
Tillhörigheter som glömts får inte betraktas som ”hittegods” utan är 
kvarglömt gods och skall lämnas in till Security. Hittelön får därför inte 
begäras. 

 
 Tänk på ! 
 Drag fram sängen vid varje städtillfälle och dammsug bakom och under. 
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Arbetsbeskrivningar RENA RUM R3 
 
Tanken med RENA RUM R3 är att skapa arbetsmiljöer i produktionslokaler som 
lämpar sig för teknisk elektronik (PARTIKELRENA RUM) eller anpassade 
produktionslokaler för Läkemedlels eller livsmedelsindustrin (BAKTERIEFRIA RUM). 
  Symbolen R3 står för det tredimensionella rummet och är ett regelverk som 
utarbetades i England och USA på 1940-talet. Då kom den industriella produktionen 
igång på allvar, med både elektronik och biologiska läkemedel. 
  I PARTIKELRENA RUM finns klasserna 100.000, 10.000, 1000 och 100. Här mäts 
förekomsten av partiklar upp till en storlek av 1/1000 meter (μ) per kubikfot luft ”cuft” 
(cirka 30 cm x 30 cm x 30 cm) med ett lådliknande instrument där partiklarna fastnar i 
ett filter och räknas elektroniskt. De olika klasserna baseras på antalet tillåtna 
partiklar. 
  R3 lokaler är alltid byggda på speciella sätt. Instruktioner och ritningar för detta finns 
att tillgå från R3 föreningen som har en omfattande forskning på området. I den 
moderna R3-tekniken lägger man stor vikt vid byggnader med övertrycksventilation, 
vilket underlättar renheten och minskar oönskade luftströmmar i lokalerna. Det får 
inte finnas några ställen runt dörrar och fönster, där det kan komma in orenad luft och 
damm. Ventilationen skall vara av en speciell typ och alla ytor på ytorna i rummet 
skall vara skyddade från att släppa partiklar från sig. 
  Passagen in i varje rum skall ske via slussar och beroende på vilken klass rummet 
har skall besökare byta såväl kläder som skor. Städutrustningen som tillhör det rena 
rummet får aldrig lämna rummet, utan skall förvaras på en iordningställd plats. 
Centraldammsugare bör installeras, alternativt dammsugare med partikelfilter får 
användas.  
  Städutrustningen och materialet skall vara av sådan typ att der inte släpper från sig 
några partiklar. Starka alkalier eller syror får inte föras in i rena rum. Polish får inte 
läggas på golven och momentet polering får inte ske rutinmässigt. 
 
I de lokaler som kallas BAKTERIEFRIA RUM är det den totala renheten som 
eftersträvas och därmed också en minimerad förekomst av oönskade bakterier och 
mikroorganismer. I dessa rum mäts förekomsten av bakterier genom odling, där man 
på ett mycket exakt sätt kan utläsa vilka bakterier och mikroorganismer som finns i 
rummet och tillväxten.  
  Personal som arbetar i BAKTERIEFRIA RUM skall alltid bära skyddskläder. 
 
Städningen i Rena rum startar alltid efter slussdörren inne i lokalen och avslutas 
sedan med att omklädning och luftslussarna städas. 
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Nr. 35 Arbetsbeskrivning för PARTIKELRENA RUM 
Trots att det finns fyra olika klasser på PARTIKELFRIA RUM så delar vi 
in arbetsbeskrivningarna i två block.  

   
 Arbetsbeskrivning klass 100.000 och 10.000 

1. Börja städningen när du klätt om och passerat slussen. 
2. Töm avfallskärl och papperskorgar. 
3. Avtorka av alla vågräta ytor på möbler och inredning. 
4. Avtorka runt dörrar och fönsterkarmar. 
5. Avtorka väggar vid handtag och strömbrytare. 
6. Drag av översta skiktet på klibbmattor. 
7. Dammsug eller fuktmoppa golvet. 
8. Upprepa städprocessen i utgångssluss och omklädningsrum. 
9. Upprepa städprocessen i ingångssluss och omklädningsrum. 
10. Samla ihop smutstvätt och lägg i tvättsäckar. 
11. Pricka av städningen på kontrollistan. 

 
 Arbetsbeskrivning klass 1.000 och 100 

1. Börja städningen när du klätt om och passerat slussen. 
2. Töm avfallskärl.  
3. Avtorka med fuktig duk alla vågräta ytor på möbler och inredning. 
4. Avtorka med fuktig duk, eller dammsug alla åtkomliga ventilatorer 

och friskluftsgaller. 
5. Avtorka alla lågt hängande armaturer. 
6. Avtorka runt dörrar och fönsterkarmar. 
7. Avtorka väggpartierna vid handtag och strömbrytare. 
8. Rengör dragskåp och arbetsplatser. 
9. Drag av översta skiktet på klibbmattor. 
10. Dammsug eller fuktmoppa golvet. 
11. Upprepa städprocessen i utgångssluss och omklädningsrum. 
12. Upprepa städprocessen i ingångssluss och omklädningsrum. 
13. Samla ihop smutstvätt och lägg i tvättsäckar. 
14. Pricka av städningen på kontrollistan. 

 
 
Nr. 36  Arbetsbeskrivning för BAKTERIEFRIA RUM 
 

1. Börja städningen när du klätt om och passerat slussen. 
2. Töm avfallskärl och papperskorgar. 
3. Spraya med desinfektionsmedel och avtorka av alla vågräta ytor 

på möbler och inredning. 
4. Spraya med desinfektionsmedel och avtorka runt dörrar och 

fönsterkarmar. 
5. Spraya med desinfektionsmedel och avtorka väggar vid handtag 

och strömbrytare. 
6. Dammsug eller fuktmoppa golvet. 
7. Upprepa städprocessen i utgångssluss och omklädningsrum. 
8. Upprepa städprocessen i ingångssluss och omklädningsrum. 
9. Samla ihop smutstvätt och lägg i tvättsäckar. 
10. Pricka av städningen på kontrollistan. 
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Arbetsbeskrivningar för VARUHUS och BUTIKER 
 
Nr. 37  Städning av BUTIKSLOKALER 
 
 Arbetsbeskrivning: 

1. Töm alla papperskorgar. 
2. Avtorka runt dörrhandtag och strömbrytare. 
3. Avborsta eller dammsug stoppade möbler. 
4. Avtorka diskar och kassalinjer. 
5. Dammtorka vågräta ytor runt kassalinjer, förvaringsskåp och 

inslagningsbord. 
6. Avtorka dörr och fönsterpartier i entré. 
7. Rengör skrapgaller. 
8. Avtorka handtag och sidor på rulltrappa. 
9. Rengör på- och av-stigningsyta på rulltrappa.  
10. Rengör golv och åtkomliga lister med någon av följande metoder 

efter golvets karaktär och smutsighetsgrad: 
• Moppa 
• Fuktmoppa. 
• Våtmoppa. 
• Kombimaskinskura. 

 
Toaletter städas enligt Arbetsbeskrivning nr. 3 
Personalutrymmen städas enligt Arbetsbeskrivning nr. 4,7 och 8. 
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Arbetsbeskrivningar för STORSTÄDNING  
 
 
Nr. 38  Lättare storstädning av kontorsrelaterade lokaler. 

 
Effektiv metod att fräscha upp väggar och inredningssnickerier i 
kontorslokaler och liknande. 

 
Arbetsbeskrivning: 

1. Lösa väggprydnader nedtages och väggarna dammas och torkas 
av. Utsatta ställen tvättas och sköljes partiellt. 

2. Inredningssnickerier avtorkas med fuktig duk. 
3. Ventiler, radiatorer och armaturer avtorkas med fuktig duk. 
4. Taket dammsugs partiellt.  

 
Maskiner: 

• Dammsugare 
 

Material: 
• Hinkar 
• Vit skurnylon 
• Tvättdukar 
• Minimopputrustning 
• Trappstege 

 
Kem:  

• Allrent eller Grovrent  
 

Minimibeställning: 
• Arbetet offereras vanligen. 
• För prissättning per kvm. gäller en minimibeställning av 

100 kvm räknat på golvytan. 
• Mindre beställningar debiteras med gällande timpeng. 
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Nr. 39 Storstädning av KONTORSRELATERADE lokaler. 
 
Effektiv metod att grundligt göra rent väggar och inredningssnickerier i 
kontorslokaler och liknande. 

 
Arbetsbeskrivning: 

1. Flyttbara möbler bärs ut. 
2. Lösa väggprydnader nedtages, väggarna och 

inredningssnickerier tvättas och sköljs med rent vatten. 
3. Ventiler, radiatorer och armaturer tvättas och sköljes med 

rent vatten. 
4. Taket dammsugs alternativt tvättas. 
5. Möblerna avtorkas och sätts tillbaka.  

 
Maskiner: 

• Dammsugare 
 

Material: 
• Hinkar 
• Vit skurnylon 
• Tvättdukar 
• Minimopputrustning 
• Trappstege 

 
Kem:  

• Allrent eller Grovrent. 
  

Minimibeställning: 
• Arbetet offereras vanligen. 
• För prissättning per kvm. gäller en minimibeställning av 100 kvm 

räknat på golvytan.  
• Mindre beställningar debiteras med gällande timpeng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

Nr. 40  Lättare storstädning av MATSALAR, OMKLÄDNINGSRUM och 
tillhörande VÅTRUMSLOKALER. 
 
Effektiv metod att fräscha upp väggar och inredningssnickerier i matsalar 
och omklädningsrum m.m. 

 
Arbetsbeskrivning: 

1. Väggarna dammas och torkas av med fuktig tvättduk.   
2. Utsatta ställen tvättas och sköljes partiellt. 
3. Inredningssnickerier avtorkas med fuktig duk. 
4. Ventiler, radiatorer och armaturer avtorkas med fuktig duk. 
5. Taket dammsugs partiellt.  
6. Skåp dammas ovanpå. 

 
Maskiner:  

• Dammsugare 
 

Material: 
• Hinkar 
• Vit skurnylon 
• Tvättdukar 
• Minimopputrustning 
• Trappstege 

 
Kem:  

• Allrent eller Grovrent  
 

Minimibeställning: 
• Arbetet offereras vanligen. 
• För prissättning per kvm. gäller en minimibeställning av 100 kvm 

räknat på golvytan.  
• Mindre beställningar debiteras med gällande timpeng. 
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Nr. 41  Lättare storstädning av RESTAURANGKÖK och tillhörande lokaler 
 
Effektiv metod att fräscha upp tak, väggar och inredningssnickerier i  
storkökslokaler. 
 
Arbetsbeskrivning: 

1. Väggarna dammas och torkas av med fuktig tvättduk.   
2. Utsatta ställen tvättas och sköljes partiellt. 
3. Inredningssnickerier avtorkas med fuktig duk. 
4. Ventiler, radiatorer och armaturer torkas av. 
5. Taket dammsugs alternativt fläckas av partiellt.  
6. Skåp och hyllor torkas av med fuktig duk. 
7. Mellanväggsglas och innerfönster putsas. 

 
Maskiner:   

• Dammsugare 
 

Material:  
• Hinkar 
• Vit skurnylon 
• Tvättdukar 
• Minimopputrustning 
• Trappstege 

 
Kem:  

• Allrent eller Grovrent alternativt Naturavfettning 
 

Varning: Stark alkali kan oxidera aluminium. 
 

Minimibeställning: 
• Arbetet offereras vanligen.  
• För prissättning per kvm. gäller en minimibeställning av 100 

kvm räknat på golvytan.  
• Mindre beställningar debiteras med gällande timpeng. 
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Nr. 42  Storstädning av MATSALAR, OMKLÄDNINGSRUM och tillhörande 
VÅTRUMSLOKALER. 
 
Effektiv metod att grundligt göra rent väggar och inredningssnickerier i 
storkökslokaler. 

 
Arbetsbeskrivning: 

1. Hyllor plockas fria från lös köksutrustning. 
2. Väggarna tvättas och sköljs med rent vatten.   
3. Inredningssnickerier tvättas och sköljs med rent vatten. 
4. Ventiler, radiatorer och armaturer tvättas och sköljs med rent 

vatten. 
5. Taket tvättas och sköljs med rent vatten.  
6. Imkåpor tvättas och sköljs med rent vatten. 
7. Skåp tvättas utvändigt och sköljs med rent vatten. 
8. Hyllor tvättas av ock sköljs med rent vatten. 
9. Bänkar, bord och maskiner tvättas och sköljs med rent vatten. 
10. Golvbrunnar rengöres ovanpå. 
11. Mellanväggsglas och innerfönster putsas. 

 
Maskiner: 

• Högtrycks / lågtrycks / skumaggregat. 
• Vattensug. 

  
Material: 

 Hinkar 
 Vit skurnylon 
 Tvättdukar 
 Tvättsvampar 
 Gummirakor 
 Skviss 
 Trappstege 
 Täckplast och tejp. 

 
Kem:  

• Allrent eller Grovrent alternativt Naturavfettning 
 
Varning:  

Stark alkali kan oxidera aluminium. 
Skyddstäck elanslutningar och undvik vatten nära elskåp och kontakter. 

 
Minimibeställning: 

• Arbetet offereras vanligen. 
• För prissättning per kvm. gäller en minimibeställning av 100 kvm 

räknat på golvytan.  
• Mindre beställningar debiteras med gällande timpeng. 
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Nr. 43  Storstädning av PRODUKTIONSLOKALER 
 
Effektiv metod att grundligt göra rent olika typer av produktionslokaler 

 
Arbetsbeskrivning: 

1. Tak dammsugs alternativt tvättas och sköljs med rent vatten. 
2. Rör, värmesköldar, kabelstegar och ventilationstrummor, 

dammsugs alternativt tvättas och sköljs med rent vatten. 
3. Ljudbafflar och akustikplattor dammsugs. 
4. Armaturer rengöres. 
5. Ventilatorer rengöres på utsidan. 
6. Väggar rengöres . 
7. Balkar och pelare dammsugs alternativt tvättas. 
8. Förmansburar och liknande tvättas på utsidan och taket ovanpå 

dammsugs. 
9. Golven maskinskuras.  
10. Fönster och skylight tvättas på insidan. 

 
Maskiner:  

• Högtrycksaggregat 
• Vattensug 
• Industridammsugare 
• Saxlift eller skylift ( tilläggsdebiteras ). 
• Stegar 

 
Material: 

 Hinkar 
 Vit skurnylon 
 Tvättdukar 
 Tvättsvampar 
 Gummirakor 
 Skviss och tillbehör. 
 Täckplast och tejp. 
 Eventuell skyddsutrustning ( tilläggsdebiteras ). 

 
Kem:  

• Allrent eller Grovrent alternativt Naturavfettning 
 
Varning: Skyddstäck elanslutningar och undvik vatten nära elskåp och kontakter. 
 
 

Minimibeställning: 
• Arbetet offereras vanligen. 
• För prissättning per kvm. gäller en minimibeställning av 

100 kvm räknat på golvytan.  
• Mindre beställningar debiteras med gällande timpeng. 
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Nr. 44  SANERING 
Saneringsarbete efter brand eller i samband med sanitära problem. 

 
BRANDSANERING 
Brandsanering där restvärdessäkran är gjord och reparation skall 
påbörjas.  
Vatten och arbetsbelysning tillhandahålls av uppdragsgivaren eller 
tilläggsdebiteras. 
Avfallscontainer tillhandahålls av uppdragsgivaren eller tilläggsdebiteras. 
All övrig specialutrustning tilläggsdebiteras.  

 
Arbetsbeskrivning: 

1. Arbetet avser lättare röjning av brandplats och rengöring före 
hantverkare.  

 
Maskiner: 

• Dammsugare. 
• Golvvårdsmaskiner. 
• Högtrycksaggregat 
• Vattensug. 

 
Material:  

 Hinkar. 
 Svamp och trasor. 
 Minimopputrustning 
 Eventuellt nödvändiga handverktyg. 
 Personlig anbefalld skyddsutrustning  
 ( tilläggsdebiteras ). 

 
Kem: 

• Desinficeringsvätska 
• Allrent eller Grovrent  

 
Pris:  

 Utföres alltid på anbud eller löpande timpeng. 
 Debiteras och betalas med 2 gånger det gällande högsta 

timpriset. 
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Nr 45  SANITETSSANERING 
 
 Hygiensanering efter avhysning eller liknande. 
 Sanitetssanering efter olyckor eller dödsfall. 

Avfallscontainer tillhandahålls av uppdragsgivaren eller tilläggsdebiteras. 
 

Arbetsbeskrivning: 
1. Arbetet kallat Hygiensanering avser iordningställande 

innefattande total städning av byggnader eller lokaler efter djur 
eller människor före hantverkare. 

2. Arbetet kallat Sanitetssanering avser iordningställande  
innefattande total städning av byggnader eller lokaler efter olycka 
eller brott där blod och eller exkrement skall avlägsnas. 

 
Pris: 

• Utföres alltid på anbud eller löpande timpeng. 
• Debiteras och betalas med 3 gånger det gällande högsta 

timpriset. 
 

Maskiner: 
 Dammsugare. 
 Golvvårdsmaskiner. 
 Högtrycksaggregat 
 Vattensug. 

 
Material:  

• Hinkar. 
• Svamp och trasor. 
• Minimopputrustning 
• Eventuellt nödvändiga handverktyg. 
• Personlig anbefalld skyddsutrustning  
• ( tilläggsdebiteras ). 

 
Kem: 

 Desinficeringsvätska 
 Allrent eller Grovrent  
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Nr. 46  BYGGSTÄDNING vid nybyggnation och omfattande renovering. 
 
Metod att städa upp efter utförd grovstädning i ny- eller ombyggnation 
före besiktning. 

 
Arbetsbeskrivning: 

1. Tvättbara väggytor torkas av. 
2. Dörrar och snickerier rengöres. 
3. Skåp och lådor torkas rena. 
4. Vitvaror och sanitetsporslin rengöres och skyddstäckning 

avlägsnas. 
5. Skyddsplast på diskbänkar avlägsnas. 
6. Ventilatorer, radiatorer och armaturer torkas rena. 
7. Strömbrytare och kontakter torkas rena. 
8. Fönster rengöres och putsas och fönsterbänkar och bleck 

tvättas. 
9. Avlägsna normalt färgspill, klistermärken och fläckar. 
10. Golv rengöres och tvättas. 

  
Maskiner:  

• Dammsugare 
• Ev. golvvårdsutrustning.  
• Ev. lift. 

 
Material:  

 Hinkar 
 Vit skurnylon 
 Tvättdukar 
 Minimopputrustning 
 Trappstege 
 Sopset 
 Fönsterputsutrustning 
 Fönsterskrapa 
 Kniv och spackelspade 

 
Kem:  

• Allrent eller Grovrent 
• Vid behov även ett surt rengöringsmedel.  

 
Minimibeställning: 

• Arbetet offereras vanligen. 
• För prissättning per kvm. gäller en minimibeställning av 100 kvm 

räknat på golvytan.  
• Mindre beställningar debiteras med gällande timpeng. 

 
Villkor:   
Arbetet utförs en gång och skall efter detta besiktigas och protokollföras.  
Fodras det att arbetet görs om på grund av att hantverkare skräpat ned, 
timdebiteras detta enligt gällande taxa. 

 Detta villkor skall klart framgå i anbudet. 
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Arbetsbeskrivningar för golvvård och golvunderhåll 
       
   
 
Beskrivningarna är uppdelade i 12 block enligt följande: 
Nr. 50    Renovering av linoleum och behandling med polish. 
Nr. 51    Renovering av linoleum och behandling med vax. 
Nr. 52    Borttagning av gammal polish och påförande av ny polish, på         

homogena plastgolv. 
Nr. 53    Polishbehandling av linoleum. 
Nr. 54    Maskinskurning av golv. 
Nr. 55    High speedpolering av golv. 
Nr. 56    Spraypolering av golv. 
Nr. 57    Skyddsbehandling av nya golv. 
Nr. 58    Behandling av trägolv. 
Nr. 59  Periodiskt underhåll av grundbehandlade golv. 
Nr. 60  Pulvertvätt av textila mattor. 
Nr. 61  Skumtvätt av textila mattor. 
Nr. 61  Extraktionstvätt och antistatbehandling av textila mattor 
Nr. 63  Kristallisering av sedimentära stengolv 
Nr. 64  Behandling av klinkergolv. 
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Nr. 50  RENOVERING AV LINOLEUM OCH BEHANDLING MED POLISH. 
Effektiv metod att renovera ytan på linoleumgolv och på så sätt förlänga 
dess livslängd. Ger också en bättre och polerbar städyta. 

 
Arbetsbeskrivning: 

1. Golvet torrslipas till dess merparten av all polish avlägsnats. 
2. Därefter maskinskuras golvet med en blandning av kallt vatten och kem. 

Skurningen skall ske år två håll. 
3. Skurvattnet sugs upp med vattensug. 
4. Golvet sköljs med rent vatten som därefter sugs upp. 
5. Mattan får torka. 
6. Ytan behandlas med ett till två lager grund ( förseglings ) polish med 

torrpolering emellan. 
7. Golvet moppas fritt från damm och därefter lägges två lager toppolish. 

 
Maskiner:   Singelskurmaskin med vattentank 
 Vattensug 
 Polermaskin 
 
Material: 3M bruna rondeller 
 3M brunt skurblock 
 3M polerrondell 
 Moppstativ med torrmopp 
 Moppstativ med polishmopp 
 Minimopputrustning 
 
Kem: Grovrent eller Allrent 
 
Minimibeställning: 

För prissättning per kvm. gäller en minimibeställning av 100 kvm. Mindre 
beställningar debiteras med gällande timpeng. 

 
Prislista: 

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00  / kvm 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20% / kvm 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30% / kvm 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36% / kvm 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75% / kvm 

Tilläggen är beräknat på en avverkning av  6,5 kvm / timma 
 
Timdebitering: 

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00 / tim 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20%  / tim 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30% / tim 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36% / tim 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75% / tim 
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Nr. 51  RENOVERING AV LINOLEUM OCH BEHANDLING MED VAX. 
Effektiv metod att renovera ytan på linoleumgolv och på så sätt förlänga 
dess livslängd. Ger också en bättre städyta, som lätt kan poleras upp ett 
oändligt antal gånger. 

 
Arbetsbeskrivning: 

1. Golvet torrslipas till dess merparten av all polish och vax avlägsnats. 
2. Därefter maskinskuras golvet med en blandning av kallt vatten och kem. 

Skurningen skall ske år två håll. 
3. Skurvattnet sugs upp med vattensug. 
4. Golvet sköljs med rent vatten som därefter sugs upp. 
5. Mattan får torka. 
6. Ytan behandlas med ett till två lager grund ( förseglings ) polish med 

torrpolering emellan. 
7. Golvet moppas fritt från damm och därefter behandlas ytan med vax och 

efterpoleras. 
  
Maskiner: 

• Singelskurmaskin med vattentank 
• Vattensug 
• Polermaskin 

 
Material: 

 3M bruna rondeller. 3M polerrondell 
 3M brunt skurblock 
 Moppstativ med torrmopp. Moppstativ med polishmopp 
 Minimopputrustning 

Kem: 
• Grovrent eller Allrent 

 
Minimibeställning: 

• För prissättning per kvm. gäller en minimibeställning av 100 kvm.  
• Mindre beställningar debiteras med gällande timpeng. 

 
Prislista: 

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00  / kvm 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20% / kvm 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30% / kvm 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36% / kvm 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75% / kvm 

Tilläggen är beräknat på en avverkning av  9 kvm / timma 
 
Timdebitering: 

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00 / tim 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20%  / tim 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30% / tim 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36% / tim 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75% / tim 
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Nr. 52  BORTTAGNING AV GAMMAL POLISH OCH PÅFÖRANDE AV NY 
POLISH PÅ HOMOGENA PLASTGOLV. 

 Skyddande ytbehandling som ger en blank, polerbar och lättstädad yta.  
 
Arbetsbeskrivning: 

1. Ytan blötlägges med en blandning av vatten och kem. 
2. Därefter maskinskuras golvet med en blandning av vatten och kem. 

Skurningen skall ske år två håll. 
3. Skurvattnet sugs upp med vattensug. 
4. Golvet sköljs med rent vatten som därefter sugs upp. 
5. Mattan får torka. 
6. Golvet moppas fritt från damm och därefter lägges två lager toppolish. 

  
Maskiner: 

 Singelskurmaskin med vattentank 
 Vattensug 

  
Material: 

 3M blå eller röda rondeller 
 3M brunt skurblock 
 Moppstativ med torrmopp. Moppstativ med polishmopp 
 Minimopputrustning 

 
Kem: 

• Polishbort eller Grovrent. 
 
Minimibeställning: 

• För prissättning per kvm. gäller en minimibeställning av 100 kvm.  
• Mindre beställningar debiteras med gällande timpeng. 

 
Prislista: 

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00  / kvm 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20% / kvm 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30% / kvm 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36% / kvm 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75% / kvm 

Tilläggen är beräknat på en avverkning av  12 kvm / timma 
 
Timdebitering: 

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00 / tim 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20%  / tim 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30% / tim 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36% / tim 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75% / tim 
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Nr. 53  POLISHBEHANDLING AV LINOLEUM. 
 Skyddande ytbehandling som ger en blank, polerbar och lättstädad yta. 
 
Arbetsbeskrivning: 

1. Golvet maskinskuras med en blandning av kallt vatten och 
kem. Skurningen skall ske år två håll. 

2. Skurvattnet sugs upp med vattensug. 
3. Golvet sköljs med rent vatten som därefter sugs upp. 
4. Mattan får torka. 
5. Är den gamla polishen bortsliten på vissa partier 

behandlas dessa med ett lager grund ( förseglings ) polish 
och torrpoleras. 

6. Golvet moppas fritt från damm och därefter lägges två 
lager toppolish. 

 
Maskiner: 

 Singelskurmaskin med vattentank 
 Vattensug 
 Polermaskin 

 
Material: 

 3M bruna rondeller. 3M polerrondell 
 3M brunt skurblock 
 Moppstativ med torrmopp. Moppstativ med polishmopp 
 Minimopputrustning 

 
Kem: 

• Grovrent eller Allrent 
 
Minimibeställning: 

• För prissättning per kvm. gäller en minimibeställning av 100 kvm.  
• Mindre beställningar debiteras med gällande timpeng. 

 
Prislista: 

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00  / kvm 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20% / kvm 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30% / kvm 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36% / kvm 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75% / kvm 

Tilläggen är beräknat på en avverkning av  14 kvm / timma 
 
Timdebitering: 

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00 / tim 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20%  / tim 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30% / tim 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36% / tim 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75% / tim 
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Nr. 54  MASKINSKURNING AV GOLV. 
 Effektiv metod att grundligt göra rent de flesta tvättbara golv. 
 
Arbetsbeskrivning: 

1. Golvet maskinskuras med en blandning av kallt vatten och 
kem. Skurningen skall ske år två håll. 

2. Skurvattnet sugs upp med vattensug. 
3. Golvet sköljs med rent vatten som därefter sugs upp. 

  
Maskiner: 

 Singelskurmaskin med vattentank 
 Vattensug 

  
Material: 

 3M blå eller röd rondeller 
 Minimopputrustning 

 
Kem: 

 Grovrent eller Allrent 
 
Minimibeställning: 

• För prissättning per kvm. gäller en minimibeställning av 400 kvm.  
• Mindre beställningar debiteras med gällande timpeng. 

  
Prislista: 

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00    / kvm 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20%   / kvm 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30%   / kvm 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36%   / kvm 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75%   / kvm 

Tilläggen är beräknat på en avverkning av  50 kvm / timma 
 
Timdebitering: 

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00  / tim 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20%   / tim 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30%  / tim 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36%  / tim 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75%  / tim 
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Nr. 55  HIGHSPEEDPOLERING AV GOLV. 
Effektiv metod att polera upp en befintlig polish eller vaxyta. Golvet kan 
beträdas omedelbart. 
 

Arbetsbeskrivning: 
1. Golvytan torrpoleras med en högvarvsmaskin utan tillförsel av vax 

eller annat kem.  
2. Golvet moppas fritt från damm. 

  
Maskiner: 

 Polermaskin 
 
Material: 

 3M polerrondeller 
 Moppstativ med torrmopp 

  
Minimibeställning: 

• För prissättning per kvm. gäller en minimibeställning av 100 kvm.  
• Mindre beställningar debiteras med gällande timpeng. 

  
 
Prislista: 

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00   / kvm 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20%  / kvm  

vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30%  / kvm 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36%  / kvm 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75%  / kvm 

Tilläggen är beräknat på en avverkning av  120 kvm / timma 
 
Timdebitering: 

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00  / tim 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20%   / tim 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30%  / tim 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36%  / tim 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75%  / tim 
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Nr.56  SPRAYPOLERING AV GOLV. 
Effektiv metod att reparera och polera upp en befintlig polish eller vaxyta. 
Golvet kan beträdas omedelbart efter det att jobbet är klart. 

 
Arbetsbeskrivning: 

1. En blandning av lämplig polish och vatten eller vax sprayas 
ut på golvet.  

2. Golvytan poleras med en högvarvsmaskin. 
 

Maskiner: 
• Polermaskin 

 
Material: 

 3M polerrondeller 
 Moppstativ med torrmopp 

 
Kem: 

• Spraypolish eller vax. 
 
Minimibeställning: 

• För prissättning per kvm. gäller en minimibeställning av 100 kvm.  
• Mindre beställningar debiteras med gällande timpeng. 

  
 
Prislista: 

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00   / kvm 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20%  / kvm  

vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30%  / kvm 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36%  / kvm 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75%  / kvm 

Tilläggen är beräknat på en avverkning av  85 kvm / timma 
 
Timdebitering: 

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00  / tim 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20%   / tim 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30%  / tim 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36%  / tim 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75%  / tim 
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Nr. 57  SKYDDSBEHANDLING AV NYA GOLV. 
Nödvändig metod för att behålla mattans livslängd och ge en 
efterpolerbar och lättstädad yta. 

 
Arbetsbeskrivning: 

1. Golvytan skuras maskinellt först med en blandning av surt 
kem och vatten ( brukslösning ca PH 4 ). 

2. Skurvattnet sugs upp med vattensug. 
3. Därefter maskinskuras golvet med en blandning av 

alkaliskt kem och vatten. 
4. Skurvattnet sugs upp med vattensug. 
5. Golvet eftersköljs med rent vatten som sedan sugs upp 

med vattensug. 
6. Linoleummattor behandlas med ett lager grundpolis och 

därefter ett lager vax. 
7. Vaxfilmen efterpoleras. 
8. Plastmattor behandlas i förekommande fall med ett 

alternativt två lager toppolish. 
 

Maskiner: 
 Singelskurmaskin med vattentank 
 Vattensug 
 Polermaskin 

 
Material: 

 3M blå eller röda rondeller. 3M polerrondell 
 Moppstativ med torrmopp. Moppstativ med polishmopp 
 Minimopputrustning 

Kem: 
 Lämpligt surt rengöringsmedel ( PH 2 ). 
 Allrent eller Grovent 

 
Minimibeställning: 

• För prissättning per kvm. gäller en minimibeställning av 100 kvm.  
• Mindre beställningar debiteras med gällande timpeng. 

 
Prislista: 

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00   / kvm 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20%  / kvm 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30%  / kvm 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36%  / kvm 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75%  / kvm 

Tilläggen är beräknat på en avverkning av  25 kvm / timma 
 
Timdebitering: 

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00  / tim 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20%   / tim 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30%  / tim 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36%  / tim 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75%  / tim 
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Nr. 58   OLJEBEHANDLING AV TRÄGOLV. 
Nödvändig metod för att skydda golvet, så att smuts inte tränger ner i 
träfibrerna. Bör göras när golvet är nytt eller nyslipat.  

 
Arbetsbeskrivning: 

1. Dammsug av golvet. 
2. Lägg ut oljan i ett täckande tunt lager. När all olja sugits upp av 

trät, upprepas utläggningen till dess all olja inte sugs in. 
3. Arbeta in det sist lagda lagret våt olja med en brun alternativt blå 

rondell. Arbeta i olika riktningar. 
4. Ser golvet torrt ut upprepa behandlingen. 
5. Torka upp överbliven olja med bomullstrasor.   
6. Polera med en high speedmaskin. 
7. Avsluta med att efterpolera med att lägga en ren skurtrasa under 

maskinens rondell.  
Viktigt: 

Eftersom bomullstrasor och olja kan självantända skall de använda 
trasorna läggas i vatten direkt efter arbetets avslutande.   

 
Maskiner: 

 Singelskurmaskin med vattentank 
 Vattensug 
 Polermaskin 

 
Material: 

 3M bruna rondeller. Moppstativ med polishmopp 
 3M brunt skurblock 
 Moppstativ med torrmopp 
 Minimopputrustning 

Kem: 
• Grovrent eller Allrent 

 
Minimibeställning: 

• För prissättning per kvm. gäller en minimibeställning av 100 kvm.  
• Mindre beställningar debiteras med gällande timpeng. 

 
Prislista: 

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00   / kvm 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20%  / kvm 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30%  / kvm 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36%  / kvm 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75%  / kvm 

Tilläggen är beräknat på en avverkning av  9 kvm / timma 
 
Timdebitering: 

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00  / tim 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20%   / tim 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30%  / tim 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36%  / tim 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75%  / tim 
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Nr. 59  PERIODISKT UNDERHÅLL AV GRUNDBEHANDLADE TRÄGOLV. 
Nödvändig metod för att behålla golvets livslängd. Bör utföras två eller 
flera gången per år, beroende på slitaget.  

 
Arbetsbeskrivning: 

1. Rengör golvet endera genom att fukttorka det och avlägsna 
fläckar eller maskinskura med lite vatten i en mild blandning med 
såpa. 

2. Lägg ut oljan i ett täckande tunt lager. 
3. Arbeta in den våta oljan med en brun alternativt blå rondell. 

Arbeta i olika riktningar. 
4. Ser golvet fortfarande torrt ut upprepa behandlingen. 
5. Torka upp överbliven olja med bomullstrasor.   
6. Polera med en high speedmaskin. 
7. Avsluta med att efterpolera med att lägga en ren skurtrasa under 

maskinens rondell.  
Viktigt: Eftersom bomullstrasor och olja kan självantända skall de använda 

trasorna läggas i vatten direkt efter arbetets avslutande.  
  

Maskiner:     
 Singelskurmaskin med vattentank 
 Vattensug 
 Polermaskin 

 
Material: 

 3M bruna / blå rondeller 
 Moppstativ med oljemopp 
 Bomullstrasor 
 Skurduk 

Kem: 
• Lämplig träolja 

 
Minimibeställning: 

• För prissättning per kvm. gäller en minimibeställning av 100 kvm.  
• Mindre beställningar debiteras med gällande timpeng. 

 
Prislista: 

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00   / kvm 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20%  / kvm 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30%  / kvm 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36%  / kvm 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75%  / kvm 

Tilläggen är beräknat på en avverkning av  5 kvm / timma 
 
Timdebitering: 

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00  / tim 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20%   / tim 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30%  / tim 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36%  / tim 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75%  / tim 
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Nr. 60  PULVERTVÄTT AV TEXTILA MATTOR. 

Enkel metod att rengöra textila golv. Mattan behöver efter rengöringen 
ingen torktid, varför den kan utföras under ordinarie arbetstid. Under 
arbetets gång kan dock en viss lukt uppstå. 

 
Arbetsbeskrivning: 

1. Pulvret lägges ut med doserings rulle på en yta av cirka 20 kvm år 
gången. 

2. Pulvret arbetas in med borstvalsmaskin. 
3. När pulvret torkat sugs det upp med borstvalsdammsugare. 

  
Maskiner: 

 Doserings rulle 
 Borstvalsmaskin 
 Borstvalsdammsugare  

 
Kem: 

• Mattrengöringspulver  
 
Minimibeställning: 

• För prissättning per kvm. gäller en minimibeställning av 100 kvm.  
• Mindre beställningar debiteras med gällande timpeng. 

 
Prislista: 

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00   / kvm 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20%  / kvm 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30%  / kvm 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36%  / kvm 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75%  / kvm 

Tilläggen är beräknat på en avverkning av  8 kvm / timma 
 
Timdebitering: 

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00  / tim 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20%   / tim 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30%  / tim 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36%  / tim 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75%  / tim 
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Nr. 61  SKUMTVÄTT AV TEXTILA MATTOR. 
Enkel metod att rengöra textila golv. Mattan behöver efter rengöringen 
ingen torktid, varför den kan utföras under ordinarie arbetstid.  

 
Arbetsbeskrivning: 

 Spraya eller lägg ut skummet på ungefär 10 kvm.  
 Kör med skurmaskinen över skummet till dess att detta 

försvunnit helt. 
 Behövs ytterligare rengöring kan proceduren upprepas. 
 När rengöringen är klar dammsugs mattan med 

borstvalsdammsugare.  
 

  
Maskiner: 

 Singelskurmaskin 
 Borstvalsdammsugare 

 
Material: 

• Textilrondell ( Johnson Vax ) 
• Om man avser att vispa skummet, skall hink och visp användas.

  
Kem: 

• Skumrengöringsmedel i sprayburk eller flytande.  
 
Minimibeställning 

• För prissättning per kvm. gäller en minimibeställning av 100 kvm.  
• Mindre beställningar debiteras med gällande timpeng. 

  
Prislista: 

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00   / kvm 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20%  / kvm 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30%  / kvm 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36%  / kvm 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75%  / kvm 

Tilläggen är beräknat på en avverkning av  8 - 12 kvm / timma 
 
Timdebitering: 

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00  / tim 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20%   / tim 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30%  / tim 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36%  / tim 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75%  / tim 
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Nr 62  EXTRAKTIONSTVÄTT AV TEXTILA MATTOR. 
Metod för grundlig tvättning av textila golv. Efter tvättningen behöver 
mattan torka upp till ett dygn, varför arbetet med fördel bör utföras i 
anslutning till helg. Eftersköljningen är också en antistatbehandling. 

 
Arbetsbeskrivning: 

1. Fläckar blötläggs med en blandning av kem och vatten. 
2. Starkt smutsade delar av golvet skuras med singelskurmaskin, 

under det att kemblandningen läggs ut.  
3. Därefter tvättas hela ytan med extraktionsmaskinen och en mild 

blandning av kem och kallt eller ljummet vatten. 
4. Eftersköljning med extraktionsmaskinen och en doserad 

blandning av sköljmedel och vatten.  
  
Maskiner: 

 Singelskurmaskin med tank 
 Extraktionsmaskin 

Material: 
 3M vit / beige eller röd rondell 
 Hinkar 

Kem: 
 Mattschampo 
 Sköljmedel 

 
Minimibeställning: 

• För prissättning per kvm. gäller en minimibeställning av 100 kvm.  
• Mindre beställningar debiteras med gällande timpeng. 

  
 
Prislista: 

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00   / kvm 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20%  / kvm 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30%  / kvm 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36%  / kvm 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75%  / kvm 

Tilläggen är beräknat på en avverkning av  12 - 15 kvm / timma 
 
Timdebitering: 

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00  / tim 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20%   / tim 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30%  / tim 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36%  / tim 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75%  / tim 
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Nr. 63  KRISTALLISERING AV SEDIMENTÄRA STENGOLV. 
Prisvärd metod för att underhålla den kristalliserade ytan på alla stengolv 
som innehåller kalk. Ju högre kalkhalt i materialet, ju bättre resultat. 
 
 

Arbetsbeskrivning: 
1. Alternativ 1. Slipning i tre steg och därefter kristallisering två steg. 
2. Alternativ 2. Slipning och kristallisering i två steg. 
3. Alternativ 3. Enbart kristallisering i två steg. 
4. Hårt slitna ytor på golvet torrslipas med slipnät eller 3M 

diamantrondell, i det antal steg som krävs. Alla eventuella 
polishrester måste vara avlägsnade. Därefter dammsugs eller 
sopas golvet dammfritt. 

5. Fluorvätesyran sprayas ut på ett par kvm. stor yta och därefter 
bearbetas ytan med singelskurmaskin och ”koppar”rondell, tills det 
känns friktionsfritt. Spraya igen och fortsätt bearbeta ytan ånyo. 

6. Därefter upprepas proceduren med ”silver”rondell.  
7. När önskat resultat uppnåtts påbörjas nästa yta.  

  
Maskiner: 

• Tung singelskurmaskin  ( ca 40 kg. ) 
  
Material: 

 3M kristalliserings- och diamantrondeller alternativt slipnät. 
 Sprayflaska. 
 Dammsugare eller sopset. 

Kem: 
• 3M kristalliseringssyra (fluorvätesyra). 

 
Minimibeställning: 

För prissättning per kvm. gäller en minimibeställning av 100 kvm. Mindre 
beställningar debiteras med gällande timpeng. 

  
 
Prislista:                                               

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00  / kvm 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20% / kvm  

vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30% / kvm 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36% / kvm 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75% / kvm 
 
Timdebitering: 

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00 / tim 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20%  / tim 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30% / tim 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36% / tim 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75% / tim 
 
 Priset för allt material tillkommer. 
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Nr. 64  BEHANDLING AV KLINKERGOLV. 
Effektiv metod för att ge gjutna och brända klinkerplattor ett ytskydd, som 
förhindrar smuts att tränga in i stenen. Höjer också glansvärdet och ger 
en mer lättstädad yta. 

 
Arbetsbeskrivning: 

1. I förekommande fall avsyras golvet med ett lämpligt 
kalkborttagningsmedel. 

2. Därefter skuras golvet med en singelskurmaskin och en 
blandning av grovrent och vatten. Skurvattnet sugs upp 
med vattensug. 

3. Sedan sköljes golvet mer rent vatten, som suges upp med 
vattensug och får därefter torka. 

4. Klinkeroljan påföres i två tunna lager som får torka emellan. 
  
Maskiner: 

• Singelskurmaskin med vattentank 
• Vattensug 
• Polermaskin 

 
Material: 

 3M bruna rondeller 
 Moppstativ med oljeutläggningsmopp 
 Minimopputrustning 

 
Kem: 

• Grovrent  
• Klinkerolja 

 
Minimibeställning: 

För prissättning per kvm. gäller en minimibeställning av 100 kvm. Mindre 
beställningar debiteras med gällande timpeng. 

  
Prislista: 

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00  / kvm 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20% / kvm 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30% / kvm 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36% / kvm 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75% / kvm 

Tilläggen är beräknat på en avverkning av  10 kvm / timma 
 
Timdebitering: 

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00 / tim 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20%  / tim 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30% / tim 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36% / tim 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75% / tim 
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Nr. 65 Veckostädning av privatbostad  
Rekommendationer för att planera och genomföra en effektiv och 
veckostädning av en ”normalbostad”. I och med att privata bostäder kan 
ha väldigt skilda material, slitage och möblering, kan man med fördel 
använda metoder, kem och arbetsmetoder från beskrivningarna i början 
av detta häfte. 
 

Arbetsbeskrivning: 
    


	Saneringsarbete efter brand eller i samband med sanitära problem.
	BRANDSANERING

	 Minimopputrustning
	 Personlig anbefalld skyddsutrustning
	 ( tilläggsdebiteras ).
	 Minimopputrustning
	 Personlig anbefalld skyddsutrustning
	 ( tilläggsdebiteras ).
	Nr. 58   OLJEBEHANDLING AV TRÄGOLV.
	Arbetsbeskrivning:



