FDV Datablad/Stoppskilt
Bona Traffic HD
Nylakkert gulv!

• Tørketid: 1,5 - 2 timer ved normal romtemperatur og luftfuktighet
• Gulvet kan gåes forsiktig på etter ca 2 timer
• Møbler kan flytte tilbake etter 12 timer.
• Tepper legges på etter 2 dager.
• Ikke vask gulvet den første uken.
• Bruk filtknotter for å unngå riper. Dra aldri møbler over gulvet.

• Er gulvet er slitt og ripete (ikke helt ned til treverket), kan det relakkeres
uten full nedsliping. Gulvet rengjøres med kraftvask, pusses med fint
sandpapir og kan deretter lakkeres over. Se egen instruksjoner for
relakkering. Hvis gulvet er behandlet med voks eller polish gulv må
slipes til bart treverk før relakkering .

Generelle anbefalinger
Stopp smusset i inngangen! Behovet for vedlikehold styres mye av
hvordan inngangen er utformet og hvordan den forvaltes. Ha en
skikkelig avskrapingsmatte på innsiden av døren. Tørk umiddelbart opp
vann og beskytt gulvet mot alle former væske. Møbler skal ha
møbelknotter av filt (ikke metall) for å begrense risikoen for riper og
merker. Knottene bør rengjøres eller skiftes regelmessig.

Fjern søl umiddelbart, og tørk eventuelt med en godt oppvridd klut. Husk
at lakkerte tregulv kan bli skadet av for mye vann, sterke alkaliske
rengjøringsmidler, aceton og etanol. Bruk derfor disse flekkfjernere med
forsiktighet. NB. Bruk av stålull og nylon skuresvamp kan lage riper i
lakken.

Riktig temperatur og luftfuktighet
Tre er et naturlig materiale som beveger seg i hht. de naturlige
variasjonene i den relative fuktigheten. Om sommeren sveller treverket
og om vinteren kryper det, derfor kan sprekker oppstå. For å motvirke
overdreven bevegelse og dermed skade på gulvet bør romtemperaturen
holdes mellom 15-25 ° C og relativ fuktighet på
30-60%. Noen tresorter, som bøk og lønn, reagerer mer på
klimavariasjoner enn andre. Den relative fuktigheten øker når beboerne
utfører daglige aktiviteter som matlaging, dusjing, etc. Grønne planter
og akvarier gir også ekstra fuktighet til luften. Fuktigheten kan økes med
luftfukter. Gulvvarme tørker ut tregulvet mer enn f.eks panelovner og
overflatetemperaturen på et gulv må aldri overstige 27 ° C. Større
endringer av temperaturen bør skje i små trinn og over et minimum på 3
dager.

Rengjøring/vask

• Lag en daglig rutine for å fjerne synlig skitt som sandkorn og lignende.
Normalt brukes bare tørre metoder som tørrmopping eller støvsuging.
• For grundig rengjøring, vask gulvet med Bona Rengjøring Pad og
Bona Cleaner for tregulv. Svaber med bøtte er ikke anbefalt fordi det
etterlater for mye fukt.
• På større områder benyttes vaskemaskin med hvit eller beige pad.
Ikke bruk grovere pad enn nødvendig. Aggressive pads vil lage riper
og hyppig bruk sliter ut overflaten tidligere. Vannforbruket fra
vaskemaskinen skal ikke være større enn at overflaten er tørr igjen i
løpet av 1 minutt.

Flekkfjerning

Flekk

Fjernes med

Sjokolade, fett, frukt, is, fløte, juice,
kaffe, te, brus, saft, vin, øl, egg, urin

Nøytralt eller svakt alkaliskt
rengjøringsmiddel f.eks Bona Cleaner.

Asfalt, gummi, olje skokrem, sot,
avnskeligere flekker av fett

White Spirit

Fargestifter, leppestift, tusch.

Teknisk sprit og vann 50/50.

Stearin, tyggeummi

Kjølespray eller legg en plastpose
med isbiter på flekken. Skrap så
forsiktig med plastskrape.

Blod

Kaldt vann.

For øvrig

Bona forenkler vedlikeholdet og forlenger livet til ditt tregulv. husk på
at forskjellige treslag har forskjellige egenskaper, for eksempel hardhet
(punktbelasning- og ripefasthet) og fargeekthet. Alle typer tregulv
endrer farge med tiden når gulvet blir utsatt for UV-lys.
Kirsebær, furu og eksotisk trevirke hører til dem som endres mest.

Lifetime Support

Så lenge bare Bona produkter har blitt brukt i
henhold til våre instrukser, lover vi deg vakre og
varige gulv som du vil ha glede av i mange år.
Har du spørsmål - ta kontakt på telefon
22 92 45 45 eller e-post: info@gulvkompagniet.no

Vedlikehold
• Vedlikehold gulvet med Bona Refresher for å friske opp og for ekstra
beskyttelse og glans. Refresher gir ny glans, kamuflerer småriper og
brukes etter behov. Gulvet blir lettere å rengjøre og lakkoverflatens levetid
forlenges. Refresher har en anti-skli effekt og inneholder ikke voks som
blant annet umuliggjør fremtidig relakkering.

Oppsliping
• De fleste tregulv kan slipes flere ganger så lenge det gjenstår et
tilstrekkelig tykt sjikt av treverk. Hele gulvet slipes til bart treverk og
deretter påføres ny lakk. Et godt resultat krever at underlaget er
stabilt, og at evt. lamellstaver er godt forankret i underlaget.
Småskader kan flekkrepareres, men vil normalt gi en visuell ulikhet
mellom eksisterende gulv og reparasjonen.
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Les og ta vare på informasjonen på
baksiden. Sett opp lappen i bøttekottet!

