
 

40 TIPS & TRICKS TIL DIT RENGØRINGSTEAM 
 

Sådan sikrer 
du succes i dit 
rengøringsselskab 
Følg vores nyttige tips & tricks, og udnyt dine 
rengøringsmaskiners fulde potentiale - og giv dine 
kunder det rengøringsresultat, som de forventer. 



1. 
 
 
 
 
 

Gulvvaskere 
 
 

Gulvvaskeren er en af de mest almindeligt brugte maskiner i rengøringsfirmaerne. Følg vores nyttige 
retningslinjer, og få det optimale udbytte af din gulvvasker. 

1 Undgå at køre for hurtigt 
Rengøringsresultatet er direkte afhængigt af, at maskinen 
anvender den rette mængde vand og rengøringsmiddel. Nilfisk 
SmartFlow™ systemet, styrer dosering af vand og rengørings- 
middel efter maskinens kørehastighed. Det sikrer et ensartet 
resultat over hele det rengjorte gulv uanset om du nogle steder 
kører hurtigere eller langsommere. 

2 Anvend et doseringssystem 
Den korrekte dosering af rengøringsmiddel vil give dig et opti- 
malt og ensartet rengøringsresultat. Overdosering af rengø- 
ringsmiddel er en ekstra udgift, og det kan samtidig resultere 
i skadelige kemikalierester på den rengjorte overflade. Nilfisk 
EcoFlex™ kalder vi også Grøn Rengøring. Systemet sikrer 
automatisk korrekt dosering af rengøringsmiddel, og sparer 
både vand og rengøringsmiddel. Derfor ingen over-dosering 
eller spild af ubrugt rengøringsmiddel. 

3 Gentag rengøringen, hvis det er nødvendigt 
Særligt trafikerede områder kan være ekstra snavsede, og her 
bør du kører over området mere end én gang. Den ekstra tid, 
det kræver, er godt givet ud, da du sikrer høj rengøringskvalitet. 

4 Brug diamantrondeller 
Diamantrondellerne har en imponerende effekt især på 
marmor- og terrazzogulve. Når du har prøvet dem, forstår 
du ikke, at du har kunne undvære dem. 

5 Køb ind med omtanke 
Hvis budgettet tillader det, anbefaler vi, at du køber en ny 
gulvvasker med de ovennævnte funktioner. Når personalet 
er blevet trænet i den nye maskine, vil du opleve, at rengø- 
ringsstandarden forbedres markant. 

6 Overvej at anvende en cylindrisk børste 
Med en cylindrisk børste opnår du et fremragende resultat 
allerede ved første rengøring - både ved fejning og gulvvask. 
En gulvvasker med flydende børstedæk kombineret med 
SmartFlow™ giver ensartet dosering af vand - reguleret 
efter hastigheden - og det gør en synlig forskel. 

7 Få en grundig demonstration 
Sørg altid for at få en grundig demonstration fra producenten 
eller forhandleren. Nilfisk afsætter altid god tid til at gennemgå 
og demonstrere maskinen for personalet. Daglig brug og 
tips til, hvordan maskinen vedligeholdes vises, så alle føler sig 
helt trygge. 

8 Service er en vigtig faktor 
Oppetid er meget vigtigt for et rengøringsselskab, og derfor 
tilbyder Nilfisk forskellige typer forebyggende vedligeholdelse, 
originale reservedele og pålidelig service, der sikrer, at gulvva- 
skeren bliver ved med at køre med samme høje ydeevne, og 
nedetid kan minimeres. Nilfisk har 27 udekørende teknikere 
og tilbyder landsdækkende service. 



2. 
 
 
 
 
 

Støvsugere 
 
 

Et rent gulv er ensbetydende med bedre hygiejne på arbejdspladsen, og det har også indflydelse 
på sundhed og motivation. Når du følger vores nyttige tips, kan du optimere alle tre faktorer. 

1 Udskift filtrene 
Uanset hvor ofte du rengør filteret, skal selv de bedste 
støvsugerfiltre af og til udskiftes. Regelmæssig udskiftning 
af bl.a. HEPA-filtre sikrer, at hygiejnen altid er maksimal. 

2 Skift posen - i tide 
Det er vigtigt, at du skifter støvposen, før den er helt fuld. 
Så undgår du nemlig støv i lokalet, eller spild på gulvet, 
når posen skiftes. 

3 Vær opmærksom på lyden 
Det første tegn på, at støvsugeren er tilstoppet, er at lyden 
fra din støvsuger ændrer sig. Lyt efter, og afhjælp tilstopning 
med det samme. 

4 Pas på ryggen under arbejdet 
Der er ingen undskyldning for at overbelaste ryggen. Husk 
den ergonomisk korrekte arbejdsstilling, og lad støvsugeren 
gøre det hårde arbejde. 

5 Vælg modeller med lavt energiforbrug 
En støvsuger med et lavere energiforbrug medvirker til at 
reducere omkostningerne over tid og sikrer dig en mere 
bæredygtig drift. 

6 Undgå at beskadige ledningen 
Rul ledningen korrekt op hver dag, og start altid fra maskinen 
og udad. På den måde undgår du, at ledningen snor sig, og 
du forebygger skade på ledningen. 

7 Hold maskinen ren 
Rengør støvsugeren med en fugtig klud - udvendigt og 
indvendigt. En snavset støvsuger sender et forkert signal 
til kunderne, og en ren maskine holder længere. 

8 Undgå at bære støvsugeren 
Træk støvsugeren i stedet for at bære den. Brug hjulene, 
og bær kun støvsugeren, når du skal op ad trapper. 

9 Støvsug opad 
Støvsug altid trapper opad, og placer støvsugeren neden 
for trappen. 

10 Støjsvag er bedst 
Med et lavt støjniveau kan rengøringen foregå i dagtimerne, 
og det betyder, at du kan tilbyde en bedre pris. Og så skåner 
du samtidig medarbejdernes hørelse. 



3. 
 
 
 
 
 

Rengøring af gulvtæpper 
 
 

Med effektiv rengøring af gulvtæpper tager lokalerne sig bedre ud. Med vores nyttige tips opnår du 
det bedste resultat. 

1 Støvsug først grundigt 
Alt støv og snavs SKAL fjernes, før tæppet renses, da tæppet 
ellers kan blive ødelagt under den efterfølgende rengøring. 
Støvsug tæppet grundigt flere gange. 

2 Start med det mindst snavsede område 
Start med tæpperensningen længst væk fra indgangen, og 
arbejd dig baglæns hen mod døren. På den måde undgår du 
at skulle gå på det våde gulvtæppe. 

3 Rengøringsmiddel til forbehandling 
Hvis gulvtæppet er meget snavset, kan de være en god idé 
at forbehandle med en rengøringsspray. Det opløser snavset, 
så du opnår en hurtigere og mere effektiv rengøring. 

4 Brug altid rengøringsmidler af høj kvalitet 
Rengøringsmidler fås i mange kvaliteter. Vælg altid god kvali- 
tet og et rengøringsmiddel, der er specifikt egnet til opgaven. 

5 Varmt vand 
Varmt vand rengør altid hurtigere og mere effektivt end koldt 
vand. Kontroller altid tæppematerialet, og vælg en korrekt 
vandtemperatur derefter. 

6 Brug det rigtige tilbehør 
En god tæpperenser har forskellige tilbehørsdele. Brug slange 
og vaskemundstykker til rengøring af trapper og møbelbetræk 

samt til opløsning af snavs ved indgangsområder og stærkt 
trafikerede steder. 

7 Fjern så meget fugt som muligt 
Det er vigtigt at opsuge så meget fugt som muligt efter rengørin- 
gen. Så går optørringen hurtigere og dårlig lugt forebygges. En 
god tæpperenser har også en kraftig sugefunktion til formålet. 

8 Lad tæppet tørre helt 
Et fugtigt tæppe tiltrækker nemt snavs, så tæppet skal være 
helt tørt, før man må gå på det igen. Luftcirkulation og varm 
luft er forudsætninger for hurtig tørring, så sørg for, at varmen 
er tændt, åbn vinduerne eller tænd for ventilationen i rummet. 

9 Rengør beholderen 
Sørg for at skylle snavs og tæppefibre ud af vandtanken, 
så den ikke stopper til. 

10 Oplad kun, når det er nødvendigt 
Hvis maskinen er batteridrevet, skal  den  kun  oplades,  når 
det er nødvendigt. Hyppig supplerende opladning forkorter 
batteriets levetid. 

11 Husk regelmæssig service 
Forebyggende vedligeholdelse udført af Nilfisk maksimerer 
oppetid og reducerer de samlede omkostninger. Lad være 
med at vente, til maskinen ikke fungerer mere. 



4. 
 
 
 
 
 

Fejemaskiner 
 

Alle steder ønsker man rene gangarealer og et minimum af snavs. Det klares nemt med korrekt fejning. 
 

1 Ryst filtrene 
Brug den automatiske rystefunktion hvert 10. minut, så du 
forebygger tilstopning. Så har du konstant den optimale 
ydeevne. 

2 Støvsug og skift filtrene 
Rengør filtrene en gang om måneden for at undgå tilstopning, 
og husk at udskifte dem, før de bliver tilstoppet. Så undgår du, 
at rengøringseffekten reduceres. 

3 Juster børsterne 
Sørg for, at børsterne altid er i kontakt med gulvet, og juster 
børsterne, efterhånden som de slides. 

4 Opnå maksimal produktivitet 
I modsætning til gulvvaskerne vil en højere hastighed her ikke 
have indflydelse på rengøringsresultatet, så jo hurtigere et 
område kan fejes, jo hurtigere er arbejdet klaret. 

5 Hold udstyret rent 
En ren fejemaskine er mindre servicekrævende, og det giver 
også et bedre indtryk - på både personale og kunder - end 
en snavset maskine. 

 
6 Undgå regn 
Fugt bevirker, at fejemaskinens filtre tilstoppes, og 
effektiviteten daler med det samme. 

7 Undgå opfej af spildte væsker 
Vand og væske tilstopper filtrene lige så hurtigt som regnvejr. 
Hvis du benytter en ride on-fejemaskine, skal sugemotoren 
slukkes, når man arbejder i fugtige områder. 

8 Oplad kun, når det er nødvendigt 
Oplad først fejemaskinen, når batteriet er afladet. 
Kortere og flere opladninger, forkorter batteriets levetid. 

9 Husk regelmæssig service 
Forebyggende vedligeholdelse maksimerer oppetid og 
reducerer de samlede omkostninger. Bestil tekniker, mens 
maskinen stadig er kørende. 

10 Sørg for et godt og sikkert arbejdsmiljø 
Øg opmærksomheden og sikkerheden ved altid at have 
maskinens lys tændt, når du bruger en ride on-fejemaskine. 



 
 
 

Opnå større effektivitet 
i din rengøringsvirksomhed 

 

Hvis du vil vide mere om, hvordan du klarer de udfordringer, der påvirker 
din virksomhed, og hvordan du får succes på rengøringsmarkedet lige nu, 
er du velkommen til at kontakte Clean Supply.  
Vi er klar til at hjælpe dig. 

 

Clean Supply A/S 
Fabriksparken 10A 
2600 Glostrup 

          
 

Tlf. 43 43 44 55 

 

 

info@clean-supply.com 
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