
Arbetsbeskrivningar 
 
Golvvård och golvunderhåll 
 
Följande beskrivningar är framtagna och utprovade av Sune Dahlberg Stockholm 
och bearbetade under ett möte med Specialavdelningarna i Göteborg i oktober 
1999. Beskrivningarna är avsedda att användas såsom mallar för att kunna offerera 
kunden rätt golvvårdsmetod i text samt pris och avverkningstakt. 
 
Beskrivningarna är uppdelade i 12 block enligt följande: 
Nr. 1   Renovering av linoleum och behandling med polish. 
Nr. 2   Renovering av linoleum och behandling med vax. 
Nr. 3   Borttagning av gammal polish och påförande av ny polish, på homogena     
           plastgolv. 
Nr. 4   Polishbehandling av linoleum. 
Nr. 5   Maskinskurning av golv. 
Nr. 6   High speedpolering av golv. 
Nr. 7   Spraypolering av golv. 
Nr. 8   Skyddsbehandling av nya golv. 
Nr. 9   Behandling av trägolv. 
Nr. 10 Periodiskt underhåll av grundbehandlade golv. 
Nr. 11 Pulvertvätt av textila mattor. 
Nr. 12 Skumtvätt av textila mattor. 
Nr. 13 Extraktionstvätt och antistatbehandling av textila mattor 
Nr. 14 Kristallisering av sedimentära stengolv 
Nr. 15 Behandling av klinkergolv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nr. 1 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: 
 Golvet torrslipas till dess merparten av all polish avlägsnats. 

Därefter maskinskuras golvet med en blandning av kallt vatten och kem. 
Skurningen skall ske år två håll. 
Skurvattnet sugs upp med vattensug. 
Golvet sköljs med rent vatten som därefter sugs upp. 
Mattan får torka. 
Ytan behandlas med ett till två lager grund ( förseglings ) polish med 
torrpolering emellan. 
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  36 kr / kvm 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20% 43 kr / kvm 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30% 47 kr / kvm 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36% 49 kr / kvm 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75% 68 kr / kvm 

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

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00 231 kr / tim 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20%  277 kr / tim 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30% 300 kr / tim 



 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36% 314 kr / tim 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75% 404 kr / tim 
 
Nr. 2 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: 
 Golvet torrslipas till dess merparten av all polish och vax avlägsnats. 

Därefter maskinskuras golvet med en blandning av kallt vatten och kem. 
Skurningen skall ske år två håll. 
Skurvattnet sugs upp med vattensug. 
Golvet sköljs med rent vatten som därefter sugs upp. 
Mattan får torka. 
Ytan behandlas med ett till två lager grund ( förseglings ) polish med 
torrpolering emellan. 
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  26 kr / kvm 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20% 31 kr / kvm 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30% 34 kr / kvm 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36% 35 kr / kvm 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75% 45 kr / kvm 

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

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00 231 kr / tim 



 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20%  277 kr / tim 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30% 300 kr / tim 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36% 314 kr / tim 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75% 404 kr / tim 
 
Nr. 3 Borttagning av gammal polish och påförande av ny polish, på 
homogena plastgolv. 
 Skyddande ytbehandling som ger en blank, polerbar och lättstädad yta.  
 
Arbetsbeskrivning: 
 Ytan blötlägges med en blandning av vatten och kem. 

Därefter maskinskuras golvet med en blandning av vatten och kem. 
Skurningen skall ske år två håll. 
Skurvattnet sugs upp med vattensug. 
Golvet sköljs med rent vatten som därefter sugs upp. 
Mattan får torka. 
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  19 kr / kvm 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20% 23 kr / kvm 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30% 25 kr / kvm 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36% 26 kr / kvm 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75% 28 kr / kvm 

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

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00 231 kr / tim 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20%  277 kr / tim 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30% 300 kr / tim 



 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36% 314 kr / tim 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75% 404 kr / tim 
 
 
 
 
 
 
Nr. 4 Polishbehandling av linoleum. 
 Skyddande ytbehandling som ger en blank, polerbar och lättstädad yta. 
 
Arbetsbeskrivning: 

Golvet maskinskuras med en blandning av kallt vatten och kem. 
Skurningen skall ske år två håll. 
Skurvattnet sugs upp med vattensug. 
Golvet sköljs med rent vatten som därefter sugs upp. 
Mattan får torka. 
Är den gamla polishen bortsliten på vissa partier behandlas dessa med 
ett lager grund ( förseglings ) polish och torrpoleras. 
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  16 kr / kvm 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20% 19 kr / kvm 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30% 21 kr / kvm 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36% 22 kr / kvm 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75% 28 kr / kvm 

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

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00 231 kr / tim 



 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20%  277 kr / tim 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30% 300 kr / tim 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36% 314 kr / tim 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75% 404 kr / tim 
 
 
 
 
 
Nr. 5 Maskinskurning av golv. 
 Effektiv metod att grundligt göra rent de flesta tvättbara golv. 
 
Arbetsbeskrivning: 

Golvet maskinskuras med en blandning av kallt vatten och kem. 
Skurningen skall ske år två håll. 
Skurvattnet sugs upp med vattensug. 
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    5 kr / kvm 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20%   6 kr / kvm 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30%   7 kr / kvm 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36%   7 kr / kvm 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75%   9 kr / kvm 

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

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00 231 kr / tim 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20%  277 kr / tim 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30% 300 kr / tim 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36% 314 kr / tim 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75% 404 kr / tim 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 6 High speedpolering av golv. 

Effektiv metod att polera upp en befintlig polish eller vaxyta. Golvet kan 
beträdas omedelbart. 
 

Arbetsbeskrivning: 
Golvytan torrpoleras med en högvarvsmaskin utan tillförsel av vax eller 
annat kem.  
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  2.65 kr / kvm 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20% 3.20 kr / kvm
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30% 3.50 kr / kvm 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36% 3.60 kr / kvm 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75% 4.60 kr / kvm 

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

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00 231 kr / tim 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20%  277 kr / tim 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30% 300 kr / tim 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36% 314 kr / tim 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75% 404 kr / tim 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 7 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: 
 En blandning av lämplig polish och vatten eller vax sprayas ut på golvet.  

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  3.70 kr / kvm 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20% 4.50 kr / kvm
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30% 4.80 kr / kvm 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36% 5.00 kr / kvm 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75% 6.50 kr / kvm 

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

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00 231 kr / tim 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20%  277 kr / tim 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30% 300 kr / tim 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36% 314 kr / tim 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75% 404 kr / tim 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 8 Skyddsbehandling av nya golv. 

Nödvändig metod för att behålla mattans livslängd och ge en 
efterpolerbar och lättstädad yta. 

 
Arbetsbeskrivning: 

Golvytan skuras maskinellt först med en blandning av surt kem och 
vatten ( brukslösning ca PH 4 ). 
Skurvattnet sugs upp med vattensug. 
Därefter maskinskuras golvet med en blandning av alkaliskt kem och 
vatten. 

 Skurvattnet sugs upp med vattensug. 
 Golvet eftersköljs med rent vatten som sedan sugs upp med vattensug. 

Linoleummattor behandlas med ett lager grundpolis och därefter ett 
lager vax. 
Vaxfilmen efterpoleras. 
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  13 kr / kvm 



 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20% 16 kr / kvm 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30% 17 kr / kvm 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36% 18 kr / kvm 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75% 23 kr / kvm 

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

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00 231 kr / tim 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20%  277 kr / tim 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30% 300 kr / tim 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36% 314 kr / tim 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75% 404 kr / tim 
Nr. 9  Behandling 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: 

Dammsug av golvet. 
Lägg ut oljan i ett täckande tunt lager. När all olja sugits upp av trät, 
upprepas utläggningen till dess all olja inte sugs in. 
Arbeta in det sist lagda lagret våt olja med en brun alternativt blå 
rondell. Arbeta i olika riktningar. 
Ser golvet torrt ut upprepa behandlingen. 
Torka upp överbliven olja med bomullstrasor.   
Polera med en high speedmaskin. 
Avsluta med att efterpolera med att lägga en ren skurtrasa under 
maskinens rondell.  

Viktigt: 
Eftersom bommulstrasor 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  36 kr / kvm 

 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20% 43 kr / kvm 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30% 47 kr / kvm 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36% 49 kr / kvm 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75% 68 kr / kvm 

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

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00 231 kr / tim 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20%  277 kr / tim 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30% 300 kr / tim 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36% 314 kr / tim 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75% 404 kr / tim 
Nr. 10 Periodiskt underhåll av grundbehandlade trägolv. 

Nödvändig metod för att behålla golvets livslängd. Bör utföras två eller 
flera gången per år, beroende på slitaget.  

 
Arbetsbeskrivning: 

Rengör golvet endera genom att fukttorka det och avlägsna fläckar eller 
maskinskura med lite vatten i en mild blandning med såpa. 
Lägg ut oljan i ett täckande tunt lager. 
Arbeta in den våta oljan med en brun alternativt blå rondell. Arbeta i 
olika riktningar. 
Ser golvet fortfarande torrt ut upprepa behandlingen. 
Torka upp överbliven olja med bomullstrasor.   
Polera med en high speedmaskin. 
Avsluta med att efterpolera med att lägga en ren skurtrasa under 
maskinens rondell.  

Viktigt: 
Eftersom bommulstrasor 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  49 kr / kvm 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20% 59 kr / kvm 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30% 64 kr / kvm 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36% 67 kr / kvm 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75% 86 kr / kvm 

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

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00 231 kr / tim 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20%  277 kr / tim 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30% 300 kr / tim 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36% 314 kr / tim 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75% 404 kr / tim 
Nr. 11 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: 

Pulvret lägges ut med doserings rulle på en yta av cirka 20 kvm år 
gången. 
Pulvret arbetas in med borstvalsmaskin. 
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  30 kr / kvm 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20% 36 kr / kvm 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30% 39 kr / kvm 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36% 41 kr / kvm 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75% 53 kr / kvm 

Tilläggen är beräknat på en avverkning av  8 kvm / timma 
 



Timdebitering: 
vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00 231 kr / tim 

 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20%  277 kr / tim 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30% 300 kr / tim 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36% 314 kr / tim 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75% 404 kr / tim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 12 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  30 kr / kvm 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20% 36 kr / kvm 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30% 39 kr / kvm 



 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36% 41 kr / kvm 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75% 53 kr / kvm 

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

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00 231 kr / tim 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20%  277 kr / tim 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30% 300 kr / tim 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36% 314 kr / tim 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75% 404 kr / tim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr 13 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: 

Fläckar blötläggs med en blandning av kem och vatten. 
Starkt smutsade delar av golvet skuras med singelskurmaskin, under det 
att kemblandningen läggs ut.  
Därefter tvättas hela ytan med extraktionsmaskinen och en mild 
blandning av kem och kallt eller ljummet vatten. 
Eftersköljning med extraktionsmaskinen och en doserad blandning av 
sköljmedel och vatten.  

  
Maskiner: 
 Singelskurmaskin med tank 
 Extraktionsmaskin 
Material: 
 3M 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  20 kr / kvm 

 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20% 24 kr / kvm 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30% 26 kr / kvm 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36% 27 kr / kvm 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75% 35 kr / kvm 

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

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00 231 kr / tim 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20%  277 kr / tim 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30% 300 kr / tim 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36% 314 kr / tim 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75% 404 kr / tim 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 14 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: 
Alternativ 1. Slipning i tre steg och därefter kristallisering två steg. 
Alternativ 2. Slipning och kristallisering i två steg. 
Alternativ 3. Enbart kristallisering i två steg. 
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. 
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. 
Därefter upprepas proceduren med ”silver”rondell.  
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. 



 
Minimibeställning: 

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

  
 
Prislista:                                              Alt.1  Alt.2  Alt.3 

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00  35     50    110 kr / kvm 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20% 42     60    132 kr / kvm
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30% 45     65    143 kr / kvm 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36% 48     68    150 kr / kvm 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75% 61     88    193 kr / kvm 
 
Timdebitering: 

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00 231 kr / tim 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20%  277 kr / tim 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30% 300 kr / tim 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36% 314 kr / tim 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75% 404 kr / tim 
 
 Priset för allt material tillkommer. 
 
 
Nr. 15 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: 
 I förekommande fall avsyras golvet med ett kalkborttagningsmedel. 

Därefter skuras golvet med en singelskurmaskin och en blandning av 
grovrent och vatten. Skurvattnet sugs upp med vattensug. 
Sedan sköljes golvet mer rent vatten, som suges upp med vattensug och 
får därefter torka. 
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  25 kr / kvm 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20% 30 kr / kvm 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30% 33 kr / kvm 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36% 34 kr / kvm 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75% 44 kr / kvm 

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

vardagar dagtid klockan 06.00 – 18.00 231 kr / tim 
 vardagar kvällar        18.00 – 24.00 + 20%  277 kr / tim 
 vardagar  natt 24.00 – 06.00 + 30% 300 kr / tim 
 helg dygn  00.00 – 24.00 + 36% 314 kr / tim 
 storhelg dygn 00.00 – 24.00 + 75% 404 kr / tim 
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