Metodeforslag voksreparasjon av små til middels riper i parkett.
1. Skaden

Her er gulvet skadet ved oppriping slik at trefibrene er
revet opp og overflatebehandlingen er borte.

2. Forberedelse

Skadestedet rengjøres og alle løse partikler fjernes
omhyggelig. Igjensittende trefiber trykkes så sant mulig ned mot bunnen av skaden.

3. Fylling

Velg ut et par voksstaver med passende farge samt
en transparent og før stavene etter tur mot spissen på
varmemeiselen slik at voksene blandes og flyter ned i
hullet.

4. Avskraping

Med skarpeverktøyet fjernes overskytende voks.
Enten kan brukes eggen eller en av de riflete sidene.
Merk at verktøyet har skarpe rifler på den ene siden
og runde på den andre. Skarpe rifler benyttes for fjerning av voks på flater og runde for kanter og hjørner.

5. Gjenskaping av
struktur/åringer

Om ønskelig kan sjatteringer i treverket gjenskapes
ved hjelp av en mørkere vokstone. Lag små fordypninger lik strukturen i voksfyllingen med varmemeiselen og la en mørkere vokstype fylle disse. Skrap av
overskytende voks som beskrevet overfor.

6. Finpussing

Til slutt pusses skadestedet med en middels Scotch
Brite håndpad eller fin stålull for å utjevne nyanseforskjeller.

7. Etterarbeide

Det er ikke nødvendig med etterbehandling av voksfyllingen. Den har meget god resistens mot både slitasje og vaske-/renholdsmider. Det er imidlertid mulig å
etterbehandle med alle typer lakk og olje dersom man
ønsker en fullstendig utbedring av skaden.
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Metodeforslag voksreparasjon av lakkskader i parkett.
1. Skaden

Her er gulvet skadet ved oppriping slik at lakken er
oppripet og delvis borte.

2. Forberedelse og
reparasjon

Skadestedet rengjøres og alle løse partikler fjernes
omhyggelig. Transparent voks smeltes og gnis ned på
skadestedet. Påse at det ikke overfylles for mye.

3. Glatting

Overskytende voks fjernes forsiktig med en plastskrape som ikke skader den øvrige lakkflaten.

4. Strukturer

Med en plastskrape kan også evt. strukturer i treverket
gjenskapes.

5. Finish

Er gulvet mattlakkert kan en matt overflate gjenskapes med litt stålull eller en grov Scoth Brite håndpad.
Blanke flater poleres opp med fin håndpad til ønsket
glans.
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Metodeforslag voksreparasjon av trykkskader i parkett.
1. Skaden

Her er gulvet skadet ved at en tung gjenstand har falt i
gulvet eller annen trykkpåvirkning.

2. Forberedelse

Skadestedet rengjøres og alle løse partikler fjernes
omhyggelig. Igjensittende trefiber trykkes så sant mulig ned mot bunnen av skaden.

3. Fylling

Transparent voks føres mot spissen på varmemeiselen
slik at voksen smelter og flyter ned i hullet og fyller
dette godt.

4. Avskraping

Med skarpeverktøyet fjernes overskytende voks.
Enten kan brukes eggen eller en av de riflete sidene.
Merk at verktøyet har skarpe rifler på den ene siden
og runde på den andre. Skarpe rifler benyttes for fjerning av voks på flater og runde for kanter og hjørner.

5. Finpussing

Til slutt pusses skadestedet med en middels Scotch
Brite håndpad eller fin stålull for å utjevne nyanseforskjeller.

6. Etterarbeide

Det er ikke nødvendig med etterbehandling av voksfyllingen. Den har meget god resistens mot både slitasje og vaske-/renholdsmider. Det er imidlertid mulig å
etterbehandle med alle typer lakk og olje dersom man
ønsker en fullstendig utbedring av skaden.
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Metodeforslag voksreparasjon av hull i parkett og laminat.
1. Skaden

Her er gulvet skadet ved at det har oppstått et hull og
trevirket/laminatet er borte. Metoden brukes også ved
skader som følge av at fliser er revet ut av gulvet.

2. Forberedelse

Skadestedet rengjøres og alle løse partikler fjernes
omhyggelig. Igjensittende trefiber trykkes så sant mulig ned mot bunnen av skaden.

3. Fylling

Velg ut voksstaver med passende farge og før stavene
etter tur mot spissen på varmemeiselen slik at voksene
blandes og flyter ned i hullet.

4. Avskraping

Med skarpeverktøyet fjernes overskytende voks.
Enten kan brukes eggen eller en av de riflete sidene.
Merk at verktøyet har skarpe rifler på den ene siden
og runde på den andre. Skarpe rifler benyttes for fjerning av voks på flater og runde for kanter og hjørner.

5. Gjenskaping av
struktur/åringer

Om ønskelig kan sjatteringer i treverket gjenskapes
ved hjelp av en liten pensel og vannfast farge.

6. Finpussing

Til slutt legges på ny omgang med klarvoks og skadestedet pusses med en middels Scotch Brite håndpad
eller fin stålull for å utjevne nyanseforskjeller.

7. Etterarbeide

Det er ikke nødvendig med etterbehandling av voksfyllingen. Den har meget god resistens mot både slitasje og vaske-/renholdsmider. Det er imidlertid mulig å
etterbehandle med alle typer lakk og olje dersom man
ønsker en fullstendig utbedring av skaden.
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