Vedlikehold/Stoppskilt
Hardvoksoljede tregulv
Hardvoksoljet gulv!

• Møbler kan flytte tilbake allerede neste dag.
• Tepper legges på etter en uke.
• Fuktighet - Ikke vask gulvet den første uken.
• Bruk filtknotter for å unngå riper.
• Dra aldri møbler over gulvet.

Generelle anbefalinger
Stopp skitten ved inngangen! Behovet for vedlikehold av gulvet
avhenger mye av hvordan inngangen er utformet og hvordan den er
utformet. Ha en avtørkingsmatte innenfor døren og om mulig også
utenfor. Tørk umiddelbart opp søl og beskytt gulvet mot alle former for
væske. Møbler skal ha knotter av plast eller filt (ikke metall) for å
begrense risikoen for riper og merker.

Riktig temperatur og luftfuktighet
Tre er et naturlig materiale som beveger seg i takt med naturlige
svingninger i den relative luftfuktigheten. Om sommeren sveller
treverket og om vinteren krymper det, derfor kan sprekker oppstå. For
å motvirke overdreven bevegelse og dermed skade på gulvet bør
romtemperaturen holdes innenfor 15-25 ° C og relativ fuktighet på
30-60%. Noen arter som for eksempel bøk og lønn reagerer mer på
variasjoner i inneklimaet enn andre. Den relative fuktigheten øker
innendørs når folk som bor i rommet utfører daglige aktiviteter som
matlaging, dusjing, etc. Grønne planter og akvarier gi fuktighet til
luften. Fuktigheten kan også økes med luftfukter. Gulvvarme tørker ut
mer enn f.eks panelovner og overflatetemperaturen på et gulv må aldri
overstige 27 ° C. Hev og senk temperaturen i små skritt over minimum
3 dager.

Vask og renhold

• Gjør det til en daglig rutine å fjerne synlig smuss som sandkorn
etc. Normalt brukes bare tørre rengjøringsmetoder f.eks
tørrmopping med Bona mopp med en mikrofiberklut eller
støvsuging
• For grundig rengjøring, bruk en Bona Spray mopp og Bona
Wood Floor Cleaner med en rengjøringspad av microfiber . Vask
med bøtte og vann er ikke anbefalt fordi det etterlater for mye
vann på gulvet.
•

Vedlikehold

• Et hardvoksoljet gulv må med jevne mellomrom vedlikeholdes
med Bona Wax Oil Refresher. Hvor ofte bestemmes av hvor mye
gulvet brukes og hvilke rengjøringsprosedyrer som følges. Før
behandling med Refresher må gulvet rengjøres grundig i samsvar
med ovennevnte instruksjoner for rensing / rengjøring. Hvis mer
glans ønskes etter vedlikeholdsbehandling kan overflaten poleres
maskinelt.

Oppsliping
De fleste tregulv kan slipes flere ganger så lenge det er et
tilstrekkelig tykk slitesjikt . Som regel må hele gulvet slipes til
bart treverk og deretter behandles på nytt. Med dette oppnås
den samme fargetone og glans i hele gulvet.

For et godt resultat forutsettes det at underlaget er stabilt, og at
slitesjiktet er godt forankret i underlaget. En fordel med olje er at
skader og flekker kan utbedres lokalt men i enkelte tilfeller kan det
oppstå en nyanse i overgangen mellom eksisterende gulv og
vedlikeholdt parti. Ved dype riper/skader kan en stav/lamellstav
byttes ut og erstattes.

Flekkfjerning
Fjern søl umiddelbart, og tørk eventuelt med en godt oppvridd klut.
Husk at et hardvoksoljet tregulv skades av for mye vann, sterke
alkaliske vaskemiddel og løsemidler .
Framgangsmåte ved flekkfjerning:
1. Prøv alltid først med svakt såpevann og bearbeid flekken med rød
pad/skuresvamp eller lignende.
2. Om nødvendig, bytt ut såpevannet med terpentin og bearbeid
med rød pad/skuresvamp .
3. Puss flekken med et fint sandpapir .
4. Hvis flekken ennå ikke går bort kan du prøve å skrape forsiktig
med barberblad, kniv eller skrape. Hvis flekkfjerning medfører
matting av overflaten eller lyse flekker, suppleres flekkvis med ny
hardvoks olje i tynne strøk med en pensel.

For øvrig
Bonas produkter forenkler vedlikeholdet og øker tregulvets allerede
lange levetid. Husk at forskjellige treslag har ulike egenskaper, som
hardhet (trykk og ripefasthet) og fargeekthet . På alle typer tregulv
forandres fargen med tiden når gulvet blir utsatt for UV-lys.
Kirsebær, furu og eksotiske treslag tilhører de tresorter som endret seg
mest.

ADVARSEL!
Oljeprodukter sammen med tekstil, papir og lignende porøse
materialer representerer en risiko for selvantennelse . Oljete
filler skal umiddelbart etter bruk legges i vann eller brennes.

Lifetime Support
Så lenge bare Bona produkter har blitt brukt i
henhold til våre instrukser, lover vi å gjøre alt vi
kan for å øke levetiden på gulvet og sørge for at
det framstår på best mulig måte.

For fremtidig pleie og vedlikehold, oppgi hvilket
produktet som er brukt på de respektive gulv.
Produkt ...................................................................
Type gulv ................................................................
Rom ........................................................................

Arbeidet utført av
Adresse
Telefon
E-post
Dato

Gulvkompagniet AS
Smestadveien 5
0376 Oslo
Telefon: 22 92 45 45
E-post: info@gulvkompagniet.no
www.gulvkompagniet.no

Skjær langs
de stiplede
linjene og sett

håndtaket!

Stopp
Hardvoksoljet gulv!
Gulvet kan tas i bruk
dato

tid

Les og ta vare på informationen på
baksiden. Sett opp lappen i bøttekottet!

