PLEIEANVISNING – OLJEDE PARKETTGULV
Før man begynner å legge gulvet – noen nyttige anvisninger


Gulvet kan legges på en tørr, ren, holdbar og jevn overflate.



Man burde undersøke fuktigheten i underlaget. Den bør være: 2 % for betongunderlag,
8 % for treunderlag og 0,5 % for anhydrittunderlag.



De nykjøpte pakkene med bord bør legges vannrett i det rommet der gulvet skal
legges, og stå uåpnet i minst 48 timer.



Rommet må ha god ventilasjon.



Pakkene med bord åpnes etter hvert under leggingen. Man kan åpne to pakker på én
gang for å se på bordene og planlegge mønsteret man ønsker. Man burde se svært
nøye på bordene i godt lys før og mens man legger dem. Eventuelle skader som
oppdages etter at gulvet er lagt, kan ikke reklameres.



Les nøye igjennom instruksjonene før du begynner å legge gulvet!

Generelle råd
Vann og sand er tregulvets største fiender. For å beskytte gulvet mot påvirkning fra vann og
sand råder vi deg til å legge egnede grovmatter på utsiden som kan fange opp sand og smuss,
mens det på innsiden bør være matter som absorberer fukt.

Man bør påføre filtknotter på bord- og stolben for å beskytte gulvet mot riper i overflatelaget.
På spesielt utsatte steder, for eksempel under kontorstoler på hjul, bør gulvet beskyttes med
beskyttelsesmatter.

Luftfuktigheten i rommet er svært viktig for både mennesker og parketten. Ideell luftfuktighet
i rommet er 45–60% RF ved ca. 20 °C. Hvis fuktigheten går under 30 %, oppstår det fare for
at gulvet tørker ut og at det dannes sprekker. Hvis luftfuktigheten overstiger 60 %, kan gulvet
«heve» seg.

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Bruk så tørre rengjøringsmetoder som mulig, for eksempel støvsuging eller tørrmopping. Ved
vask tilsetter man midler som finnes i Barkiet-systemet eller andre syntetiske
rengjøringsmidler i vannet. (Se anvisning på emballasjen). Unngå at det kommer for mye
vann på gulvet og bruk en godt oppvridd mopp. Hvis det kommer for mye vann på gulvet, bør
det fjernes umiddelbart før det tørker.

Flekker
Det kan selvsagt hende at gulvet blir skittent. Uten større problemer kan flekkene fjernes ved
hjelp av forskjellige rengjøringsmidler.
Flekker kan fjernes fra oljede overflater ved hjelp av Protektor Natura Trerens eller andre
intensive rengjøringsmidler som egner seg for oljede treflater. Hell det på flekken og vent en
stund. Ta det deretter bort med en myk klut. Gjenta om det er nødvendig. Dersom det finnes
syreflekker og lignende, kan du først slipe overflaten forsiktig med et fint sandpapir. Behandle
deretter overflaten med reparasjonsolje.

Oppfriskning
Dersom det oppstår steder der oljen er mer slitt eller matt enn på andre steder, kan disse
områdene behandles med midler som er beregnet på dette formålet uten at man nødvendigvis
trenger å behandle hele gulvet. Dersom det er blitt slurvet med stellet og gulvet er blitt så slitt
at selve treet er blitt mørkt/misfarget, må gulvet totalrenoveres ved at det slipes og
oljebehandles på nytt.

