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Arbeidsomfang temporære tjenester 
 

 

Instruks ved rensing av gulv 

• Gulvet påføres egnet rengjøringsmiddel med maskin eller med mopp. 

• Gulvet renses med en high-speed maskin. 

• Dersom polishen er slitt, påføres 2 strøk med polish i slitefelt. 

• Oppskuringsmiddel, porefyller og polish holdes av Leverandør 

• Maskiner og utstyr holdes av Leverandør 

 

Instruks ved skuring/ boning av linoleumsbelegg 

• Fjerne polish med egnet oppskuringsmiddel. 

• Legg på 2 strøk med porefyller. 

• Legg 3 strøk med polish. 

• Oppskuringmiddel, porefyller og polish holdes av Leverandør 

 

Instruks ved skuring/ boning av vinylbelegg 

• Fjerne gammel polish med oppskuringsmiddel. 

• Legg 3 strøk med polish. 

• Oppskuringsmiddel og polish holdes av Leverandør. 

 

Instruks ved hovedrenhold 

• Tak vaskes med fuktig mopp/klut evt støvsuges 

• Vegger fuktmoppes, flekker fjernes med egnet rengjøringsmiddel 

• Vindusflater vaskes og pusses innvendig/mellom. Der det er persienner, skal disse 

vaskes og avtørkes. Rester av tape/klistremerker fjernes. 

• Dør/vinduskarmer vaskes og flekker fjernes med egnet rengjøringsmiddel. 

• Lysbrytere vaskes   

• Tak/gulvlister vaskes   

• Lysarmatur/telefon/chassi på datamaskin støvtørkes. 

• Alt av inventar, eks. arbeidsbord, stoler, bokreoler, skap etc. vaskes og tørkes  

• Ledige/tomme hyller i skap og bokreoler vaskes og tørkes. Billedrammer etc. 

avtørkes. 

• Dører vaskes, og flekker fjernes. Rester av tape/klistremerker fjernes. 

• Tavler vaskes med rent vann uten tilsetning av rengjøringskjemikalier. White 

Board renses med egnet rensemiddel. 

• Speil og innredningsglass vaskes og pusses.   

• Fajanseutstyr m/rør, armatur og såpe/håndkle/toalettpapirdispensere vaskes og 

pusses. 

• Nedtaking, vask og oppheng av gardiner. 

• Skinner for gardinoppheng vaskes med fuktig klut tilsatt egnet rengjøringsmiddel. 

• Stoppede møbler støvsuges og renses. 

• Gulv skures og bones   

• Oppskuringsmiddel, porefyller og polish holdes av Leverandør 

 

 

 



Side 2 av 2 

 

Instruks ved vinduspuss/vask 

• Alle vindusflater vaskes med egnet rengjøringsmiddel, og skylles 

• Karmer og vindusposter vaskes utvendig/innvendig/mellom med egnet 

rengjøringsmiddel 

• Der det er persienner innvendig/utvendig, skal disse vaskes med egnet 

rengjøringsmiddel 

• Maskiner, utstyr og kjemikalier holdes av Leverandør 

  

Instruks ved ekstraarbeid 

• Det må kunne stilles med renholder senest innen 24 timer. 

• Renholdsinstrukser/ renholdsplaner som er utarbeidet følges. 

• Renholdsleder har det faglige ansvaret for utføring av oppdraget 

• Kjemikalier, maskiner og utstyr holdes av Leverandør. 

 


