Begrebsdefinitioner for rengøring
Støvbindende gulvrengøring
Definition:
Støvbindende gulvrengøring med tågefugtede eller præparerede rengøringstekstiler (fugtrengøring) eller specielle mikrofibermaterialer
(elektrostatisk-støvbindende rengøring) med henblik på at fjerne snavs, som ikke sidder fast, og i et mindre omfang også groft snavs med
efterfølgende opsamling af snavset i en beholder.
Formål/resultat:
Overfladen er fri for groft snavs og aflagret fint snavs (støv, fnug). Fastsiddende former for snavs (drikkevarepletter, gadesnavs,
hælaftryk) kan stadigvæk være tilbage på overfladen.
Bemærkninger/henvisninger:
• Egnet til at fjerne aflagret fint snavs i forbindelse med vedligeholdelsesrengøring
• Fjernelse af groft snavs er kun betinget muligt
• Fjernelse af fastsiddende snavs er ikke muligt
• Glatte gulvbelægninger (helst uden dybtliggende fuger) er forudsætningen for anvendelsen af præparerede klude
• Ved strukturerede overflader kan kun specielle mikrofibermaterialer anvendes til tørmopning
• Og er i modsætning til almindelig fejning både mere effektivt, rationelt og hygiejnisk, da støv ikke hvirvles op

Vådrengøring
Definition:
Manuel vådrengøring med rengøringstekstiler til at fjerne fastsiddende former for snavs (drikkevarepletter, gadesnavs osv.). Denne
fremgangsmåde kan også benyttes ved anvendelse af egnede midler til gulvdesinfektion; anvendes gulvplejemidler kan der samtidig
opnås en plejeeffekt.
Formål/resultat:
Overflader skal være fri for ikke fastsiddende snavs, groft snavs, fastsiddende snavs (drikkevarepletter, gadesnavs osv.), ligesom
andre rester af snavs. Streger fra gummihæle kan stadigvæk blive tilbage på overfladerne. Ved anvendelse af gulvplejemidler skal
de tilbageblevne plejesubstanser være fri for indkapslet snavs og være nemme at fjerne fra gulvbelægningen uden en omfattende og
miljøbelastende grundrengøring. Anvendelsen af desinfektionsmidler har til hensigt at mindske infektionsfaren.
Bemærkninger/henvisninger:
For både at fjerne det vandopløselige fastsiddende snavs sammen med det aflagrede løse snavs effektivt, er det i reglen nødvendigt
forud for vådrengøringen at fjerne det aflagrede løse snavs på en passende måde (støvbindende aftørring eller støvsugning).
De forskellige vådrengøringsmetoder er
• Et-trins-metoden
• To-trins-metoden
• Punktuel vådrengøring
• Vådrengøring kombineret med sprøjtesystem
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Et-trins-vådrengøring
Definition:
Gulvoverfladen rengøres i ét arbejdsskridt med mere eller mindre hårdt opvredne rengøringstekstiler (moppe, gulvklud). Det ved
dette arbejdsskridt tilbageblevne rengøringsvand tørrer af sig selv. Rengøringsvandet kan ud over rengøringsmidler også tilføjes
gulvpleje- eller desinfektionsmidler.
Formål/resultat:
Sml. vådrengøring.
Bemærkninger/henvisninger:
Kun egnet til gulvbelægninger, som ikke er særligt snavsede eller som er følsomme over for fugt (i så fald skal rengøringstekstilerne
opvrides tilsvarende hårdt). For at undgå en ophobning af rengørings-, gulvpleje-, eller desinfektionsmidler, eller ikke fuldstændigt
fjernede urenheder, bør der med jævne mellemrum (f.eks. efter hver femte rengøring) foretages en to-trins-vådrengøring.
Et-trins-vådrengøringen kan udføres med en spand på hjul og presse, forpræparerede (imprægnerede) klude og kar med afdrypningssi.

To-trins-vådrengøring
Definition:
To-trins-metoden udgør den klassiske vådrengøring. Ved det første arbejdstrin påføres gulvbelægningen så meget rengøringsvand
med et rengøringstekstil (klud, moppe, bredt rengørings-stofmateriale osv.), at det fastsiddende vandbundede snavs tørres væk og
opløses. I det andet arbejdstrin optages det brugte rengøringsvand med et kraftigt sugende rengøringstekstil. Dette forkorter tørretiden
og mindsker risikoen for skrid.
Formål/resultat:
Sml. vådrengøring.
Bemærkninger/henvisninger:
Rengøringseffekten er som regel bedre end ved et-trins-vådrengøringen.
To-trins-vådrengøringen kan udføres med en spand på hjul og presse, som »klassisk« to-kludsskift-metode, med kar og afdrypningssi
eller med doppelt-bredrengøringsredskaber og et specielt doseringskar.

Punktuel vådrengøring
Definition:
Ved denne metode vådrengøres kun mindre delområder af det samlede gulv.
Formål/resultat:
Sml. vådrengøring. Da der kun rengøres punktuelt, er rengøringsresultatet indskrænket - når hele gulvområdet tages i betragtning.
Bemærkninger/henvisninger:
Denne metode er tit hensigtsmæssig på gulve, hvor der skal vådrengøres nogen steder oftere, end andre på det samlede gulvareal,
f.eks. vådrengøring af området omkring automater med drikkevarer for at fjerne pletter og fastsiddende snavs, i undervisningsrum
foran vægtavlen. Punktuel vådrengøring er desuden velegnet, når den efterfølges af støvbindende rengøring af hele overfladen og
fastsiddende snavs skal fjernes punktuelt.
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Vådrengøring kombineret med sprøjtesystem
Definition:
Påsprøjt rengøringstekstilerne med en færdigblandet rengøringsopløsning vha. et sprøjteredskab eller sprøjt direkte på det snavsede
gulv og optag snavset vha. rengøring med et bredt rengøringsredskab og det dertil egnede rengøringstekstil.
Formål/resultat:
Sml. vådrengøring.
Bemærkninger/henvisninger:
Denne metode er velegnet til gulvbelægninger, som ikke er særligt snavsede eller som er følsomme over for fugt. Arbejdsindsatsen
er næsten lige så stor som ved to-trins-vådrengøringen.

Skuresugning
Definition:
Maskinel gulv-vådrengøring ved anvendelse af skuresugningsmaskiner (også betegnet som gulvvaskemaskiner) med børstemateriale
eller rengøringspads til at fjerne fint, løst snavs og fastsiddende snavs. Gulvet vådskures og det snavsede vand optages i det samme
arbejdstrin vha. vådsugning igen, og føres ind i spildevandstanken.
Formål/resultat:
Overflader skal være fri for groft snavs, aflagret fint løst snavs (støv, fnug) og fastsiddende former for snavs (drikkevarepletter,
gadesnavs), og uden striber og pletter. Hælaftryk kan stadigvæk være tilbage på overfladen.
Bemærkninger/henvisninger:
Særligt velegnet til større overflader med få niveauforskelle.
Gennem den korte tørretid kan gulvoverfladen benyttes allerede efter kort tid. I skuresugningsmaskinens rentvandsbeholder tilføres
skumhæmmede rengøringsmidler.

Polering
Definition:
Maskinel behandling med børstemateriale (poleringsbørster) eller pads (polerings- eller specialpads) på ubehandlede eller med
plejemiddel behandlede gulvbelægninger.
Gulvrengøringsmaskiner kan udrustes med et sugeaggregat (polering og samtidig støvfjerning vha. tørsugning i ét arbejdsskridt
= poleringssugning)
Formål/resultat:
Overfladerne er fri for trafikspor, hælaftryk og andet fastsiddende snavs. Plejefilmen ser ensartet ud; alt efter indholdet af
plejesubstansernes specielle glanseffekt.
Bemærkninger/henvisninger:
Skridsikkerheden må ikke være indskrænket.
Fordelene ved polerede overflader er bl.a. større modstandsdygtighed overfor trafikspor og behandlingsmidler, forbedring af
synsindtrykket, længere grundrengøringsintervaller, og dermed færre omkostninger og reduceret miljøbelastning.
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Cleanere
Definition:
Cleanermidlet sprøjtes partielt på de steder af gulvoverfladen, hvor der er genstridige pletter eller slidt plejefilm med en håndsprøjtekande, eller vha. en sprøjteanordning, placeret ved en skubbe- eller højhastighedsmaskine. Disse steder bliver maskinelt med en dertil
egnet pad (f.eks. rød) bearbejdet, og cleanermidlet fordeles. Efterfølgende poleres de bearbejdede steder med de dertil egnede
pads (beige/gul, rød).
Formål/resultat:
Overfladerne er fri for genstridige pletter, hælaftryk, skrammer, slibespor osv. Slidte plejefilmsteder er saneret og udlignet med
den øvrige overflade. Synsindtrykket (glansen) er ens over det hele.
Bemærkninger/henvisninger:
Cleanermiddel og padskiver skal være tilpasset til gulvtypen, formen for snavs og -maskine. Skridsikkerheden må ikke være indskrænket.

Vådskuring
Definition:
Manuel ellers maskinel gulvrengøring med børstemateriale eller rengøringspads til at fjerne stærkt fastsiddende snavs.
Formål/resultat:
Overfladerne skal være fri for groft snavs, støv og alle rester af snavs. Overfladerne skal være uden striber og aftørringsspor.
Bemærkninger/henvisninger:
Som intensiv vedligeholdelsesrengøring på objektområder med meget snavs (f.eks. levnedsmiddel-, industriområder, svømmehaller
o.a.) eller som anvendelse i forbindelse med grundrengøring. Maskinel vådskuring i forbindelse med skive-, børstevalsemaskiner.
Det brugte vand optages efterfølgende med en vådsuger.

Stovsugning
Definition:
Tør sugning af løst overfladesnavs eller svagt fastsiddende snavs vha. an støvsuger.
Formål/resultat:
Overfladen skal være fri for groft snavs, støv og fnug. Fastsiddende former for snavs (f.eks. drikkevarepletter) kan stadigvæk være
tilbage på overfladen.
Bemærkninger/henvisninger:
Sugning er velegnet til alle belægninger, dog er rengøringsresultatet begrænset.
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