Vedlikeholdsanvisning
LAMINATGULV

Alt du trenger
å vite for riktig
vedlikehold av
LAMINAT

Laminatgulv
VEDLIKEHOLD
Ved å bruke Tarketts rengjøringsprodukter bevarer du
gulvets kvalitet, rengjør gulvet på en skånsom måte, og
beholder dem rene og pene. Selv på steder der slitasjen
er høy. Tenk på at det er smuss i kombinasjon med slitasje som avgjør hvordan gulvet føles og ser ut. Har du gulvvarme, husk at overflatetemperaturen aldri må overstige
27°C.

Tips for flekkfjerning
Flekker fra

Tas bort med

Frukt, bær, saft, øl, vin,
melk, fløte, kaffe, te

Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks.
Tarkett Bioclean i lunkent
vann

Daglig rengjøring
Generelt sett behøver et relativt rent laminatgulv bare
å støvsuges, tørrmoppes eller feies. Ved grundigere
rengjøring, fukttørkes gulvet med en godt oppvridd klut.
Tillsett gjerne noen dråper av vårt rengjøringsmiddel
Tarkett Bioclean eller lignende i vannet.
Husk å alltid fjerne flekker så fort du oppdager dem. Jo
ferskere flekken er, desto lettere er den å få bort. Tørk
over med vann etterpå.

Sjokolade, fett, skokrem,
gummihælmerker, olje,
tjære, asfalt

White Spirit, sitrusrens

Fargebånd, fargesøl, blekk,
kulepenn, leppestift

Rødsprit, sitrusrens

Urin, oppkast

Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks.
Tarkett Bioclean i lunkent
vann

Smussforebyggende tiltak
Stopp smussen ved ytterdøren med tilpassede avtørkningsmatter.
Jo mer smuss du stoppar ved døren, desto mindre
rengjøring er nødvendig i lokalene. Husk at grus riper og
skader gulvet. Møbelknotter og beskyttelsesmatte under
trinsehjul minsker risikoen for riper. Væske skal tørkes
opp med en gang.

Blod

Kaldt vann

Flekkfjerning
Tarketts laminatgulv har høy flekkbestandighet. For beste
resultat bør allikevel flekker fjernes når de er ferske. Når
flekken er fjernet, skal gulvet fukttørkes med rent vann.
Bruk en ren, godt oppvridd klut.

Tarkett AS - PB 500, Brakerøya - 3002 Drammen
Tel.: +47 32 20 92 00 Epost: info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no

Les anvisninger nøye før bruk.
Sett gjerne opp denne vedlikeholdsanvisningen på et
godt synlig sted.

