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Vask og vedlikehold av
BOEN parkettgulv
Gratulerer med ditt BOEN parkettgulv! Du har valgt et kvalitetsgulv
laget med lidenskap, stil og godt håndverk.

Vær vennlig med ditt parkettgulv
For å unngå riper i overflaten, bruk filtknotter under
møbelbein, spesielt på bord og stoler. For stol med
rull anbefaler vi å bruke et passende underlag.
Plasser dørmatter og løpere ved inngangen, sand
og smuss virker som sandpapir for gulvet. I høy
trafikkerte områder anbefaler vi å ha større
clean-off soner.

For å ha glede av gulvet ditt år etter år bør du velge
produkter egnet for parkett. Høy kvalitet i både
lakk- og oljeoverflaten beskytter gulvet ditt for støv
og smuss og sørger for at gulvet er enkelt å ta vare
på. Avhengig av hvor mye gulvet blir belastet, er det
gjenstand for naturlig slitasje. Over lengre tid kan
det forekomme bruksmerker på overflaten, derfor
anbefaler vi forebyggende tiltak og regelmessig
vedlikehold.
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Tips for å holde gulvet vakkert:
1. Stopp skitt på døren:
Legg en dørmatte ved inngangen.

3. Hold gulvet rent:
Støvsug regelmessig. Tørk opp søl omgående for å
hindre vann fra å skade overflaten.

2. Unngå riper:
Bruk filtknoter under møblene.

Parkettgulv og klimatiske forhold

Gulvvarme

Treverk er et levende materiale som påvirkes av
omgivelsene. Trefuktigheten styres av luftens relative
fuktighet (RF), som er forholdet mellom «tørr» og
«våt» temperatur. Alt innvendig trevirke stiller seg i
likevekt med luftens relative luftfuktighet (RF) og
romtemperatur. I oppholdsrom er romklima normalt
mellom 18 °C og 21 °C med en relativ fuktighet (RF)
mellom 30 % og 60 %. BOEN parkett er ideelt for
disse klimatiske forhold. Krymping og sprekkdannelser kan forekomme i moderat form. I svært kalde
perioder kan luftfuktigheten bli så tørt som 10 – 15 %
RF, særlig i bygg med krav til TEK-10 og i passivhus.
Dette påvirker ikke bare personlig velvære, men
også gulvet. Bruk gjerne en luftfukter for å tilføre
fuktighet i luften.

Parkett og gulvvarme – går dette bra? Ja, og det har
til og med noen fordeler: Romklimaet i rom med
gulvvarme er generelt mer stabilt enn i rom med
annen oppvarming. Parkett har høy ledningsevne
og kan med fordel legges over gulvvarme. Parkettgulv og gulvvarme er også en kostnadseffektiv måte
for oppvarming.
Vær oppmerksom at tresortene bøk og lønn ikke bør
anvendes sammen med gulvvarme, da disse er mer
følsomme for de påkjenninger gulvvarme gir.

►	 P
 arketten bør legges så tett mot underlaget som
mulig for best varmeoppnåelse.

►	 M
 aksimal effekt av varmesystemet er 60 W/m².
►	 O
 verflatetemperatur på undergulvet skal være
maks. 27 °C.

►	 R
 omtemperatur mellom 18 °C og 21 °C.
►	 R
 elativ fuktighet mellom 30 og 60 %.
►	 Ikke bruk tepper. De har isolerende effekt og gir

Mer info på

boen.com

ustabil varme.
3

Live Natural olje
Live Natural er en oljet overflate som bare inneholder naturlige oljer og voks.
Det blir massert, børstet og presset inn i treverket i to omganger,
noe som sikrer et høyt nivå av beskyttelse.

Første behandling

Vedlikehold

Vi anbefaler et strøk med BOEN Freshen Up før
gulvet tas i bruk. Påfør ufortynnet med en lo-fri klut
(1 kork er nok til ca. 4 m²), la så overflaten tørke før
du polerer over.
Vil man utsette vedlikeholdsintervallet, bør gulvet
få et strøk med vedlikeholdsolje (BOEN Natural oil)
før det tas i bruk.

Oljede gulv vedlikeholdes med BOEN Oil Freshen
up; spesielt i høytraffikerte områder. BOEN Oil
Freshen Up frisker opp matte og tørre overflater, og
gir meget god beskyttelse mot smuss og fukt. For
regelmessig vedlikehold av fargebehandlet oljet
gulv, anvendes BOEN Oil Freshen Up transparent for
å ikke endre grunnfargen av gulvet.
Gulvet skal være rent og tørt før behandlingen. Påfør
BOEN Oil Freshen Up med en lo-fri klut (1 kork er nok
til ca. 4 m²), la så overflaten tørke før du polerer over.
NB! Vedlikehold av slitte partier og gangbaner kan
enkelt tas uten at det oppstår sjenerende skjøter og
skiller.

Rengjøring
Vanlig renhold utføres fortrinnsvis med tørre rengjøringsmetoder, for eks. støvsuging eller tørrmopping.
For regelmessig vask med mopp, bruk 3 korker av
BOEN Floor Soap til 5 liter vann. For vanskelige
flekker og grunnrensing, økes doseringen til 2 korker
til 1 l vann.

Hvor ofte skal du bruke dette produktet?

►	 P
 rivate hjem, for eks. stue eller soverom:
1 - 2 vedlikeholdsstrøk per år.

►	 O
 ffentlig sted eller høytraffikerte rom som for
eks. kontorer, gang, etc.: 1 gang i måneden
eller etter behov.
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Intensiv rengjøring og fjerning
av flekker

Offentlig miljø
Når gulv brukes I høytraffikerte områder som for eks.
restauranter, butikker, inngangspartier i hotell og i
trapp er det nødvendig å påføre et strøk med BOEN
Natural olje før gulvet tas i bruk. Grunnet høyere
belastning skal gulvet regelmessig oljes med BOEN
Natural olje.

Ved intensiv rengjøring av veldig skitne gulv, bruk en
sterkere blanding av BOEN Floor Soap. Vask gulvet
godt med konsentrert blanding av Floor Soap og
vann (1:1), deretter mopper du gulvet med rent vann
slik at du får vekk rester av skitt og såpe fra overflaten. Når gulvet ditt er helt tørt, legg på et strøk
med BOEN Natural olje. Dersom du har dypere riper,
har vi reparasjonssett som du kan bruke.

BOEN Natural olje påføres tynt med en Osmo gulvbørste 220 mm som gir riktig mengde olje på gulvet
(40 ml/m²). I tillegg skal det gjennomføres en intensivrengjøring 1 – 2 ganger i året, samt et strøk med
BOEN Natural olje (som beskrevet over).

Viktig!
Oljede treoverflater vil over tid vise behov for renovering, dette kan enkelt gjøres gjennom å påføre et
tynt strøk BOEN Natural oil. Overflaten blir frisket
opp og oljen gir ny beskyttelse til gulvet.
Husk å rengjøre gulvet godt, slik som forklart over.
Vårt tips:
Avtal regelmessige inspeksjoner med din gulvlegger.
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Live Satin lakk
Live Satin er en meget slitesterk og ekstremt ripefast lakk
i silkematt glans. Live Satin herdes ved UV-lys, og lakken
avgir ingen skadelige stoffer eller avgassing.

Rengjøring

Vedlikehold

Daglig renhold utføres fortrinnsvis med tørre rengjøringsmetoder, for eks. støvsuging eller tørrmopping.
Ved vask tilsettes 25 ml BOEN Cleaner til 5 liter vann
eller annet syntetisk rengjøringsmiddel (PH 6-7) til
vaskevannet (se anvisning på emballasjen).
Unngå vannsøl, og bruk en godt oppvridd klut.
Overflaten tåler de vanligste forekommende
husholdningskjemikalier.

Bruk BOEN Refresher for regelmessig rengjøring av
lakkerte tregulv. Det frisker opp matte og tørre
overflater og gir meget god beskyttelse mot smuss
og fukt. Gulvet skal være rent og tørt før behandlingen. Påfør BOEN Refresher med en lo-fri klut, la
så overflaten tørke før du setter møbler på plass.
Hvor ofte skal du bruke produktet?
►	 M
 oderat bruk som for eks. stue og soverom:
ca. 1 gang i året eller etter behov.
►	 T rafikkert gulv, for eks. i gang, kontor eller offentlig
miljø: ca. 2 – 3 ganger i året eller oftere etter
behov.

Vanskelige flekker kan fjernes med en sterkere
blanding av vann/BOEN Cleaner (2 korker per 1 l
vann), eller forsiktig med white-spirit. Ved eventuelt
bruk av white-spirit, tørk av etterpå med en fuktig
klut. Dersom det oppstår felter hvor lakken blir mer
slitt og matt enn andre steder, kan disse feltene
behandles med BOEN Refresher, uten at hele gulvet
må behandles.
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Intensiv rengjøring og flekkfjerning
►	 V
 anskelige flekker (vin, frukt, bær, jus, fløte, øl,
kaffe, te) fjernes best med vanlige
husholdningsmidler.
►	 F lekker som skokrem, gummi, olje, fett og
sjokolade kan fjernes med white-spirit (ca. 0,02 cl).
►	 B
 lekk, leppestift, etc. kan også fjernes med
white-spirit (ca. 0,02 cl).
►	 B
 lod fjernes enklest med kaldt vann.
Viktig!
BOEN anbefaler nedsliping og gjenlakkering
av nedslitte gulv. Dette sikrer en fin og slitesterk
overflate over tid. Parkettleggeren kan foreta en
regelmessig inspeksjon.

Offentlig miljø
Når gulvet brukes I høytraffikerte områder som
for eks. restauranter, butikker, i trapp og inngangspartier av hotell, anbefales det ukentlig rengjøring.
Ser man tegn på slitasje på gulvets overflate,
anbefales det nedsliping og gjenlakkering.
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Live Matt lakk
Live Matt er en meget slitesterk og ektremt ripefast lakk i matt glans. Live Matt
herdes ved UV-lys, og lakken avgir ingen skadelige stoffer eller avgassing.

Rengjøring

Vedlikehold

Daglig renhold utføres fortrinnsvis med tørre rengjøringsmetoder, for eks. støvsuging eller tørrmopping.
Ved vask tilsettes 25 ml BOEN Cleaner til 5 liter vann
eller annet syntetisk rengjøringsmiddel (PH 6-7) til
vaskevannet (se anvisning på emballasjen).
Unngå vannsøl, og bruk en godt oppvridd klut.
Overflaten tåler de vanligste forekommende
husholdningskjemikalier.

BOEN Polish Matt er spesielt utviklet for bruk på matt
lakkert parkett- og tregulv. Produktet frisker opp slitte
og matte lakkflater og gir gulvet et nylakkert utseende og en slitesterk overflate. Overflaten skal være
ren og tørr. Polish må ikke brukes på gulv som tidligere er behandlet med voks. Rist kannen godt før
bruk. Påfør polishen med en mikrofiber-klut for å
oppnå en jevn overflate. Gulvet skal tørke i 2 timer
før det tas i bruk. Legg ikke på tepper og tunge
møbler de første 12 timene. BOEN Polish Matt kan
også brukes til å fjerne flekker.

Vanskelige flekker kan fjernes med en sterkere
blanding av vann/BOEN Cleaner (2 korker per 1 l
vann), eller forsiktig med white-spirit. Ved eventuelt
bruk av white-spirit, tørk av etterpå med en fuktig
klut.

Hvor ofte skal du bruke dette produktet?
►	 M
 oderat bruk, for eks. stue og soverom:
ca. 1 gang i året eller etter behov.
►	 T rafikkert gulv, for eks. i korridorer, kontor og
offentlig miljø: ca. 2 - 3 ganger i året eller oftere
etter behov.
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Intensiv rens og flekkfjerning
►	 V
 anskelige flekker (vin, frukt, bær, jus, fløte, øl,
kaffe, te) fjernes best med vanlige
husholdningsmidler.
►	 Flekker som skokrem, gummi, olje, fett og
sjokolade kan fjernes med white-spirit (ca. 0,02 cl).
►	 Blekk, leppestift, etc. kan også fjernes med
white-spirit (ca. 0,02 cl).
►	 Blod fjernes enklest med kaldt vann.
Viktig!
BOEN anbefaler nedsliping og gjenlakkering av
nedslitte gulv. Dette sikrer en fin og slitesterk overflate over tid. Parkettleggeren kan foreta en
regelmessig inspeksjon.

Offentlig miljø
Når gulvet brukes I høytraffikerte områder som for
eks. restauranter, butikker, i trapp og inngangspartier
i hotell, anbefales det ukentlig rengjøring. Ser man
tegn på slitasje på gulvets overflate, anbefales det
nedsliping og gjenlakkering.
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Live Pure lakk
Live Pure er en innovativ overflateteknologi. Et gulv behandlet med Live Pure
formidler et inntrykk av nyhogget treverk i sitt naturlige miljø. Overflaten ser
naturlig lys og matt ut, og bevarer treets personlighet - samtidig som den er
svært motstandsdyktig mot flekker, søl og UV-lys.

Innovasjonen

Vedlikehold

Denne helt spesielle overﬂatebehandlingen bevarer
treverket sitt naturlige utseende, samtidig som den
er svært motstandsdyktig mot fukt og smuss. Den gir
også en høyere UV-stabilitet enn tradisjonell olje og
lakk.

BOEN Polish Live Pure ble spesielt utviklet for
regelmessig vedlikehold av Live Pure lakkerte
parkettgulv. Den forfrisker gammel og tørr lakk,
og gir en nytt og matt lakkert Live Pure overflate
som også beskytter mot skitt.

Rengjøring

Før bruk, skal gulvet vært rent og fritt for smuss, voks
og skitt. Påfør et tynt og jevnt lag med BOEN Polish
Live Pure med en svamp eller klut, og la det tørke.
Når du er sikker på at det er helt tørt kan du sette på
plass møbler og tepper. BOEN Polish Live Pure er
også effektiv for fjerning av flekker.

Ved daglig rengjøring av Live Pure lakkerte gulv,
anbefales støvsuging eller tørrmopping. Skal du
vaske gulvet, bruk BOEN Cleaner (25 ml til 5 l vann)
og rengjør med en fuktig klut. For vanskeligere
flekker, øk dosen (50 ml til 5 l vann).
Flekker som er vanskelige å fjerne, som for eks.
fettflekker eller merker fra sko kan fjernes med en
grundig vask. Etter det bør gulvet ditt behandles
med BOEN Polish Live Pure.

Hvor ofte skal du bruke dette produktet?
►	 M
 oderat bruk, for eks. stue og soverom:
ca. 1 gang i året eller etter behov.
►	 T rafikkert gulv, for eks. i korridorer, kontor og
offentlig miljø: ca. 2 ganger i året eller oftere
etter behov.
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Intensiv rens og flekkfjerning

Offentlig miljø

►	 V
 anskelige flekker (vin, frukt, bær, jus, fløte, øl,

Når gulvet brukes I høy trafikkerte områder som for
eks. restauranter, butikker, inngangspartier i hotell
og på trapp anbefales det ukentlig rengjøring. Ser
man tegn på slitasje på gulvets overflate, anbefales
det nedsliping og gjenlakkering.

kaffe, te) fjernes best med vanlig husholds rens.
►	 F lekker som skokrem, gummi, olje, fett og
sjokolade kan fjernes med white-spirit (ca. 0,02 cl).
►	 B
 lekk, leppestift, etc. kan også fjernes med
white-spirit (ca. 0,02 cl).
►	 B
 lod fjernes enklest med kaldt vann.
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Oversikt

RENGJØRING
FØRSTE
BEHANDLING

DAGLIG
RENGJØRING

REGELMESSIG
RENGJØRING

Live Satin lakk

Støvsuging / Tørrmopping

BOEN Cleaner 1 : 200

Live Matt lakk

Støvsuging / Tørrmopping

BOEN Cleaner 1 : 200

Live Pure lakk

Støvsuging / Tørrmopping

BOEN Cleaner 1 : 200

Støvsuging / Tørrmopping

BOEN Floor Soap 1 : 200

Live Natural olje

BOEN Oil Freshen Up
som ekstrabeskyttelse
(1 strøk bør påføres
før gulvet tas i bruk)

Vi anbefaler å lese gjennom bruksanvisningen på pakkene.
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VEDLIKEHOLD

MODERAT BRUK

HØY TRAFIKK

OFFENTLIG MILJØ

INTENSIV RENS,
FLEKKFJERNING
OG VEDLIKEHOLD

For eks. restauranter,
butikk, inngangspartier og trapp

For eks. soverom og stue

For eks. korridorer

BOEN Refresher
ca. 1 – 2 ganger i året

BOEN Refresher
ca. 1 – 2 ganger i året

BOEN Refresher

Anvend vedlikeholdsprodukt 1 gang i uken,
nedsliping og gjenlakkering ved nedslitte
gulv.

BOEN Polish Matt
ca. 1 – 2 ganger i året

BOEN Polish Matt
ca. 1 – 2 ganger i året

BOEN Polish Matt

Anvend vedlikeholdsprodukt 1 gang i uken,
nedsliping og gjenlakkering ved nedslitte
gulv.

BOEN Polish Live Pure
ca. 1 – 2 ganger i året

BOEN Polish Live Pure
ca. 1 – 2 ganger i året

BOEN Polish Live Pure

Nedsliping og gjenlakkering
ved nedslitte gulv.

BOEN Oil Freshen Up
ca. 1 – 2 ganger i året

BOEN Oil Freshen Up
ca. 1 – 2 ganger i året

BOEN Floor Soap
maks. 1: 1.
Etteroljing med
BOEN Natural Oil
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Første behandling: BOEN Natural olje.
Etteroljing med BOEN Natural Oil.
Intensiv rens: 1 – 2 ganger i året
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Finn ditt
favorittgulv!

boen.com

