
MANUAL FOR 
RENHOLDSSONER
Denne manualen beskriver Renholdssoner systemet og hvordan det 
vedlikeholdes. Den må leveres til den som har ansvaret for renholdet.
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RENHOLDSSONER SYSTEMET
Visjonen er å gjøre hverdagen bedre for brukerne av bygget. Dette gjøres gjennom oppdraget, å 
stoppe, kontrollere og hindre smuss og fuktighet fra å komme inn i bygninger.

For å løse oppdraget har vi utviklet Renholdssoner systemet. Denne manualen beskriver hvordan 
man vedlikeholder systemet.

 

HVA ER RENHOLDSSONER?
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DAGLIG RENHOLD - RENHOLDSSONER MASKIN
Det svært viktig med daglig renhold i et system som stopper og holder på så store 
mengder smuss og fuktighet som det Renholdssoner gjør.

Det følger med en spesialtilpasset renholdssoner maskin, ekstra poser, filtere og børstelister. 
Det er en kraftig støvsuger med en roterende børste i munnstykket. Det daglige renholdet 
består i hovedsak å støvsuge Renholdssoner belegget med renholdssoner maskinen.

Se video om hvordan teppebørstesugeren fungerer

ANDRE FORHOLD
Andre forhold er spesielle tilfeller, som ekstreme mengder med smuss og/eller flekker. Normalt 
sett er det nok med daglig renhold, men det kan f. eks være ekstreme perioder med mye vann 
eller at det blir kommer spesielle flekker som ikke er vannløslige og derfor vanskelige å fjerne.

GENERELT OM RENHOLD AV RENHOLDSSONER:
• Bruker du god tid og holder renholdssonene rene daglig, går det raskere å holde  

resten av lokalene rene.

• Husk at det meste av smusset ligger i bunnen av renholdssonen. 

• Er renholdssonen skikkelig rengjort stopper den mest skitt.

• Vær nøye med vedlikehold av støvsugeren.

• Husk å skifte filtere etter hvert 20. bytte med poser.

• Pass på at børsten er stilt inn på riktig høyde, eller om den må byttes.

Renholdssoner dekker vanligvis ca. 3-7% av bygningens totale gulvflate. Ved å stoppe, 
kontrollere og støvsuge bort minst 90% av all skitt og vann som kommer inn gjennom inngangen, 
blir det betydelig enklere å rengjøre de resterende 93-97% av lokalene. Det blir lettere å rengjøre, 
inneluften blir renere og økonomien blir bedre.

RENHOLD AV RENHOLDSSONER

http://www.renholdssoner.no/smartinstruksjoner/#teppeborstesuger
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DAGLIG RENHOLD
– RENHOLDSSONER MASKIN
Renholdssoner maskinen skal være klar til bruk ved levering og installasjon av Renholdssoner. 
Det har blitt gjort en opplæring av servicemedarbeider(renholder) på stedet, og dette dokumentet 
er kun en støtte.

Renholdssoner maskinen
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BRUK AV RENHOLDSSONER MASKIN
Renholdssoner maskinen har en roterende børste i munnstykket, som gjør den svært effektiv  
til å rengjøre Renholdssoner.

Renholdssoner maskinen slås av og på med knapp, som vist på bildet.

Etter at maskinen er plassert på Renholdssonen, slås den på og overdelen kan slås ned. Ta tak i håndtaket 
og begynn støvsugingen. Det er viktig å bruke god tid på støvsugingen, ca. 15 sekunder pr m2. Det er 
spesielt viktig å bruke tid der persontrafikken er høyest. Renholdssoner maskinen er ikke konstruert for å 
støvsuge vann.

Posen må skiftes når den er litt over halvfull, for å oppnå god sugeevne til en hver tid. 
Det daglige renholdet er selve bærebjelken i systemet og er svært viktig. 

Vedlikeholdet av renholdssoner maskinen er beskrevet med bilder og tekst i kapitlene under. 
Kontakt kundeservice på 02131 for spørsmål som ikke dekkes i denne manualen.
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Børstens høyde stilles inn så kun den grønne lampen lyser, normalt i posisjon 2. Ettersom børsten 
blir slitt, kan høyden stilles til 1. Det blir indikert av at lyset begynner å lyse rødt.

1

INNSTILLING AV BØRSTEHØYDE
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HVA BETYR VARSELLAMPENE PÅ FOTEN?

Under normal drift og når børsten roterer 
skal bare den grønne lampen lyse. 

Når man har justert børstes høyde til et 
lavere nivå kan man kjøre til det begynner 
å blinke igjen.

Om det røde lyset begynner å blinke i 
tillegg til den grønne, er børsten slitt. 
Justere da ned til et lavere tall.

Om det røde lyset lyser alene må børsten 
skiftes, begynner det å blinke er det noe 
feil, f. eks at drivreimen må byttes. 

1

3

2
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BYTTE AV BØRSTELIST

Trykk ned knappen.

Trekk ut børstelisten.

Ta av kåpen.

Sett inn ny børstelist og sett på dekselet. 
PS! Tappen på børstelisten kommer ytterst.

1
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VARSELLAMPE LYSER

Når den røde varsellampen lyser er det tett i støvsugerens fot, slange eller rør. Eller det er et signal 
på at posen er full. NB! Husk at posen skal skiftes når den er halvfull.

1
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FEILSØKING AV FOTEN

Vri på låsen.

Vinkle ned røret og se om noe har festet seg.

Monter overdelen på foten igjen.

Løft og løsne overdelen fra foten.

Løft opp lokket under foten, og se etter om 
noe sitter fast. Fjern i så fall dette.

Vri låsen tilbake.

1
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FEILSØKING AV SLANGE OG STATIV

Trykk med tommel og pekefinger.

Trykk inn knappen.

Løsne slangen.

Dra slangen ut av stativet og se om 
slangen eller munnstykket er tilstoppet 
med noe. Dette må i så fall fjernes,  
med f.eks et moppeskaft.

1
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SKIFTE AV POSER

Før posen tas ut av holderen, setter man 
på det grønne lokket som finnes i pakken 
med poser. Dette for å forhindre at støv og 
skitt virvles opp i luften. Pose må skiftes 
når den er ca. halvfull.

Håndtaket må løftes opp når ny pose skal 
monteres. PS! Påse at posen går ned i 
midt av HEPA filteret. Se eventuelt bilde 1 
Bytte av HEPA-filter.

Trekk posen ut av festebraketten.

Marker med et kryss hver gang 
posen skiftes.

1

3

2
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BYTTE AV HEPA FILTER

Når 20 kryss er markert på sjekklisten og  
20 poser er skiftet, skal HEPA filteret skiftes.

Før filteret utover.

Før inn hånden i filteret og løsne ned å løfte 
fremkanten og så dra utover.

Montere inn et nytt filter.

1

3

2
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BYTTE AV UTBLÅSNINGSFILTER

Når 20 kryss er markert på sjekklisten og 
20 poser er skiftet, skal utblåsningsfilteret 
skiftes. Trykk på knappen til venstre og før 
kåpen til venstre.

Monter kåpen igjen gjennom å kroke 
piggene og flytte kåpen til høyre.

Ta ut og bytt til nytt filter.

Når det klikker, så sitter den.

1

3

2
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FLEKKFJERNING
Flekkfjerning deles opp i 2 forskjellige typer, vannløselig og oljebestående. Det vil normalt sett 
være vannløselige flekker, type søl fra gate, jord, sand, søl inne i fra som kaffe, vin etc. Produktet i 
seg selv er svært motstandsdyktig mot at flekker fester seg.

Det er normalt sett lett å fjerne flekker ved hjelp av følgende fremgangsmåter:
• Prøv først med lunkent vann og en klut eller børste.

• Hvis flekken ikke går bort, kan du prøve med et nøytralt vaskemiddel. 

• Husk å være svært sparsommelig med vaskemiddelet. Det er kun behov for en svært  
liten mengde for å bryte overflatespenningen, om det for eksempel er fettflekker.

• Gå så over med litt lunkent vann for å spre ut vaskemiddelet. Tørk av med en klut hvis  
det er nødvendig og la tørke.

Oppkast, urin, etc.
• Vi anbefaler først å spraye over området med BarrierTech Sanitizer for å hindre dråpe 

spredning av eventuelle bakterier eller virus.

• For så å fjerne selve substansen anbefaler vi Relekta 200 oppsugnings pulver. Påfør litt vann, 
strø deretter pulver over stedet aktuelt område.

• La stå et minutt og bruk deretter støvsuger eller børst opp det krystalliserte pulveret.

• Bløtlegg så i lunkent vann der flekken var, tørk av med en klut. Gjenta om nødvendig.

• Spray over det forurensede området med BarrierTech Sanitiser, som gir en langtidsvirkende 
desinfiserende effekt. 

• La tørke

Fjerning av tyggegummi Fra Renholdssoner
Vi anbefaler å bruke RID-A-GUM. Fjern først så mye som mulig av tyggegummien med fingrene. 
Lag noen rifter eller hull i tyggegummien før du sprøyter RID-A-GUM på tyggegummien. La virke i 
2-3 minutter. Deretter bruker du den medfølgende børsten til å enkelt børste bort tyggegummien. 
Den løsner som regel lett fordi polyamid ikke absorberer skitt/forurensninger. Til slutt bløtlegger 
man stedet der tyggegummien var i litt lunkent vann for å fjerne kjemien fra teppet. Denne 
metoden blir oppfattet av våre kunder enklere enn kjølespray.

MERK! 
På det stedet hvor flekken er renset, kan være svært rent (som ny) i forhold til resten av sonen. 
Dette kan medføre en fargeforskjell. Fargeforskjellen forsvinner etter noen dagers bruk.

RID-A-GUM og Relekta 200 oppsugnings pulver er ikke inkludert i Renholdssoner systemet, 
men kan kjøpes utenom.

ANDRE FORHOLD
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RENS
Dersom det daglige renholdet har sviktet over en periode, eller rutinene på det daglige renholdet 
ikke er tilstrekkelig, kan det være nødvendig med en rens av Renholdssoner belegget. Det kan 
også være tilfellet på steder hvor det er ekstremt høy persontrafikk.

Belegget tåler de fleste tekstil rengjøringskjemikalier, bortsett fra klor. Vi anbefaler en metode med 
bruk av forspray av miljøvennlige kjemikalier for å løse opp smusset i renholdssonen, mekanisk 
behandling og en grundig etterskylling. Dersom det brukes et system med mye vann, er det viktig 
at utstyret som blir brukt har en god evne til å suge opp restfuktighet, slik at renholdssonen er 
så tørr som mulig når arbeidet er gjort. Dette for at renholdssonen kan fortsette å stoppe smuss 
igjen så raskt som mulig.

VANNSUGER
På steder med mye vann, hvor forholdene på utsiden ikke er godt nok drenert kan det være 
nødvendig med en vannsuger. Kontakt din kontaktperson i Renholdssoner for mer informasjon.

ANSVAR
Ansvar for renhold ligger hos kunde. Renholdssoner kan bistå kunde eller rengjøringsbyrået 
kunden bruker, med opplæring.
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MEN DENNE MATTEN MÅ DA BLI VELDIG VÅT? BARNA KOMMER TIL  
Å BLI VÅT PÅ BENA…
Denne matten blir ikke våt på samme måte som en ”vanlig” matte. Dette skyldes luven/garnet 
i matten, som er laget av polyamid. Polyamid er helt syntetisk og trekker ikke til seg fukt på 
samme måte som f. eks bomull. Se for deg at du stikker et nylonsnøre ned i et glass vann, når 
du trekker snøret opp av glasset, er det ikke mye vann som blir med opp! Derfor blir det aller 
meste av fukten som blir tilført matten, liggende nede i gummibelegget. Dette gjør at barn kan gå 
i sokkelesten over en litt fuktig matte uten å oppleve å bli våt på bena. Barna er relativt lette og 
klarer ikke å presse fotsålen ned i fukten som ligger i bunnen av matten. Tidligere, da det var vinyl 
eller linoleum på gulvet, gjorde den minste fuktighet at barn ble våte på bena.

KAN MAN STØVSUGE VÅTE OMRÅDER MED RENHOLDSSONER MASKIN?
Nei, renholdssoner maskinen tåler ikke vann. Områdene rundt det våte kan støvsuges, men man 
må vente til de våte områdene har tørket.

MEN HVOR BLIR DET AV FUKTIGHETEN DA?
Det aller meste fordamper i løpet av ettermiddagen, kvelden og natten. Om det i tillegg er 
varme i gulvet under renholdssonen, er det bare positivt siden det vil bidra til at fordampningen 
går raskere.

DE LØSE MATTENE SOM LÅ HER FØR BLE JO SKIFTET UT MED 
NYVASKEDE, RENE MATTER. DET MÅ DA VÆRE BEDRE FOR MILJØET 
GENERELT?
De løse matten ble vasket, men før det ble de liggende i flere dager fulle av skitt. Det tar i beste 
fall 7 dager og i verste fall 30 dager eller mer før de blir skiftet. En renholdssone derimot, blir 
rengjort hver dag, og i enkelte tilfeller flere ganger om dagen. Det går også med kjemikalier for 
å vaske de løse mattene. Transport til og fra vaskeriet fører til forurensing og utslipp av CO2.

HVA NÅR DET GRISES I MATTEN?
I de fleste tilfeller får du fjernet flekker bare ved å bruke vann. Se for øvrig kapittel om 
flekkfjerning.

SPØRSMÅL OG SVAR 
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HVA MED SALT OG SAND?
Fuktigheten fordamper raskt og smusset legger seg i bunnen av matten og blir fjernet med  
renholdssoner maskinen, som følger med.

HVA ER EN RENHOLDSSONER MASKIN?
En renholdssoner maskin er en kraftig støvsuger med en kraftig børste i munnstykket, som har som  
formål og gå lengre ned i luven for å fange opp mer skitt og smuss. Det er tatt mange tester på effekt 
mellom vanlige støvsugere og renholdssoner maskiner og alle tester viser at renholdssoner maskin er  
opptil 70% mer effekt, med samme mengde utslipp. Renholdssoner maskine er også mer robuste  
og tåler mer støv, sand og skitt.

KAN VI HA RENHOLDSSONER NÅR DET ER VARMEKABLER?
Det er veldig fint med varmekabler da fuktigheten fordamper raskere. Matten tåler opptil 
30 grader celsius i gulvet. Vanlige varmekabler blir ikke varmere enn det.
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VEDLEGG 1: RENHOLDSSONER TØMMESKJEMA

Best på å stoppe smuss og fuktighet!

LA
ND

SD
EK
KE

ND
E

Sted: 
Når renholdssonen er vedlikeholdt, merk med klokkeslett og signatur

Inngang: 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Måned Uke Kl. Sign. Kl. Sign. Kl. Sign. Kl. Sign. Kl. Sign. Kl. Sign. Kl. Sign.
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RENHOLDSSONER IK
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VEDLEGG 2: POSESKIFT ETIKETTER
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