Parkettgulv

Vedlikehold

Rengjøringsinstruksjoner
Vedlikehold og stell av ditt lakkerte og oljede parkettgulv fra Pergo
SLITESTERKT – BRUKERVENNLIG – EFFEKTIVT

Hvorfor?
Med riktig rengjøring sikrer du at gulvet holder seg perfekt. Produktene er utviklet for og
testet på Pergos parkettgulv og garanterer optimalt vedlikehold.

Etter leggingen
Det kan hende gulvet trenger en grundig rengjøring rett etter at det er lagt.
Et nylagt Pergo parkettgulv må imidlertid aldri slipes eller vokses.
Følg disse instruksjonene:
 Pergo-gulvet vil aldri trenge en bestemt behandling (lakk, olje, osv.) når det
nettopp er lagt. Parkett-gulvene får full behandling under produksjonen. Du må
ikke bruke noen produkter (f.eks. oljer) av andre merker, selv om emballasjen sier
at dette kan gjøres.
 Fjern skitt og støv med kost, brett og støvsuger. Rengjør de fasede kantene
 Rengjør med Pergos mikrofiberklut, fjern gjenstridig skitt.
 Rengjør med en litt fuktig mikrofiberklut.

Generelt
Det er vanligvis nok å tørrengjøre gulvet.
Rengjøring med lett fuktig klut kreves bare nå og da. Dette avhenger selvsagt av bruken
og hvor godt gulvet holdes rent. Hvis man rengjør for ofte med for mye vann, kan dette
skade gulvet.
Pergo Universalrengjøringsmiddel er kompatibel med lakkede
og oljede gulv. Det rengjør gulvet grundig, bevarer gulvets
opprinnelige utseende, holder gulvet hygienisk og gjør ikke at
det bygger seg opp lag med produkter.
Flekker må umiddelbart fjernes fra gulvet fordi noen flekker
bare blir verre med tiden og kan bli vanskelige (eller til og
med umulige) å fjerne . Se veiledningen for flekkfjerning.

Bruk aldri stålull eller andre skurende midler da disse kan skade strukturen og utseendet
til toppsjiktet. Et Pergo-gulv skal ikke vokses eller poleres.
Følg instruksjonene nedenfor for å vedlikeholde din gulvtype på best mulige måte.
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Instruksjoner
Matt finish
Skitt fester seg lettere til et gulv med matt finish. Så vi anbefaler at du regelmessig
rengjør hele gulvet med Pergo Universalrengjøringsmiddel for å fjerne skitten fra
overflaten.
Gulvet kan få et fettaktig preg hvis det ikke rengjøres riktig, for eksempel hvis det brukes
for mye eller feil rengjøringsmiddel (for eksempel såpe). Du kan fjerne dette laget ved å
bruke Universalrengjøringsmiddel på hele gulvet. Vent så i noen minutter til
rengjøringsmiddelet får løst opp skitten eller fettet. Gå over gulvet med en fuktig klut, og
tørk av med en tørrmopp eller gulvnal. Ved behov gjentar du disse trinnene til skitten eller
fettlaget er fjernet.Tørk over.
Polert (glanset) finish
Vannflekker vises bedre på en polert overflate. Tørk derfor alltid gulvet med en tørrmopp
etter rengjøringen.
Gulv med fasede kanter
Det kan legge seg vann i de fasede kantene på disse gulvene. Et gulv med fasede kanter
må derfor aldri våtmoppes. Du kan rengjøre dette gulvet regelmessig med en litt fuktig
klut og en godt vridd mopp, der du forsikrer deg om at det ikke legger seg vann i
sporene. Tørk alltid over gulvet etter rengjøringen.
Rengjøringsmidler
Når det gjelder flekker eller lett kontaminerte områder på lakkert parkett, kan du bruke
denaturert alkohol (rødsprit), husholdningsmidler eller white spirit uten å skade
overflaten.
Svært sterke syrer, slik som salpetersyre eller saltsyre, vil skade overflaten permanent.
Rengjøringsmaskin
Det må ikke brukes rengjøringsmaskin på parkettgulv (verken på lakkerte eller oljede
gulv).
Det må heller ikke brukes damprensere, høytrykksrensere eller skure- eller
strippemaskiner.

Tips og triks!
 Sand, møbler o.l. kan forårsake riper i
gulvet. Det er viktig at du tar
forholdsregler ved å løfte møblene i
stedet for å slepe dem, og ved å legge
en matte eller sette på møbelknotter
under kontorstoler eller møbler.
 Bruk kontorstoler med myke hjul.
 Sørg for et inngangsparti der man
kan tørke av seg på bena. Legg frem
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en matte som er stor nok og som rengjør tilstrekkelig. Vi anbefaler en bredde som
er minst like bred som døråpningen og dybde på minst 150 cm. Tips: Pergos
dørmatte (PGDOORMATBROWN6)
 Følg alltid instruksjonene som følger med rengjøringsproduktet. Du bør velge
produktene som anbefales av Pergo: Da er du sikker på at de er kompatible med
Pergos parkettgulv.

LAKKERTE GULV
Tørrmopping
Fjern

løst støv og skitt ved å tørrmoppe med en mikrofibermopp (40-60 cm) eller ved å
støvsuge
Fuktmopping
Rengjør gulvet bare nå og da med en fuktig mopp. Bruk
Pergo Universalrengjøringsmiddel og Pergos
mikrofiberklut.Fukt moppen med varmt vann og Pergo
Universalrengjøringsmiddel (tilsett 2 korker med Pergo
Universalrengjøringsmiddel i 10 liter vann. Bruk korken på
flasken til dette). Bland rengjøringsmiddelet i henhold til
instruksjonene. Forviss deg om at du ikke bruker for mye
rengjøringsmiddel. Den brukte mikrofiberkluten må vaskes i
henhold til instruksjonene på vaskelappen på 60 °C, uten noen tilsetninger. Ikke arbeid
på større områder enn 15-20 m2 om gangen. Sørg for å tørke over hele gulvet etterpå.

Fjerne vanskelige flekker og/eller gummimerker
Bruk Pergo Universalrengjøringsmiddel til å fjerne vanskelige flekker eller merker.
Hvis det kreves ytterligere behandling, bruker du en ren mopp, et håndkle eller en ikkeripende kjøkkensvamp.
La rengjøringsmiddelet løse opp flekken i noen minutter. Fjern flekken ved å tørke den av
med en ren mopp fuktet med lunkent vann. Gjenta ved behov. Tørk deretter over.
Se veiledningen for flekkfjerning om hvordan du fjerner de vanligste flekkene.

OLJEDE GULV
Tørrmopping
Fjern løst støv og skitt ved å tørrmoppe med en
mikrofibermopp (40-60 cm) eller ved å støvsuge
Fuktmopping
Rengjør gulvet bare nå og da med en fuktig mopp.
Bruk Pergo Universalrengjøringsmiddel og
Pergos mikrofiberklut.Fukt moppen med varmt
vann og Pergo Universalrengjøringsmiddel
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(tilsett 2 korker med Pergo Universalrengjøringsmiddel i 10 liter vann. Bruk korken på
flasken til dette). Bland rengjøringsmiddelet i henhold til instruksjonene. Forviss deg om
at du ikke bruker for mye rengjøringsmiddel. Den brukte mikrofiberkluten må vaskes i
henhold til instruksjonene på vaskelappen på 60 °C, uten noen tilsetninger. Ikke arbeid
på større områder enn 15-20 m2 om gangen. Sørg for å tørke over hele gulvet etterpå.
Ta kontakt med din forhandler for mer informasjon om passende vedlikeholdsprodukt for
ditt oljede parkettgulv.
Har du spørsmål om et spesielt vedlikeholdsprodukt for oljede gulv? Ta kontakt med
technical.servicesnordics@unilin.com

 Månedlig vedlikehold
Du kan enkelt holde et oljet gulv i perfekt stand i flere år ved hjelp av Oil Care. Dette
produktet vil beskytte gulvet, motvirke at det tørker ut og sprekker, samt å bidra til å
gjenopprette den opprinnelige gløden.

 Årlig vedlikehold
For alvorlig slitte og lite vedlikeholdte gulv anbefaler Pergo å bruke en dyptvirkende
vedlikeholdsolje (hvit eller nøytral).

Fjerne vanskelige flekker og/eller gummimerker
Bruk Pergo Universalrengjøringsmiddel til å fjerne vanskelige flekker eller merker.
Med oljede gulv må du prøve å fjerne så mye av flekken som mulig med en tørr klut, eller
om nødvendig med en klut lettere fuktet med Pergo Universalrengjøringsmiddel. Tørk
godt over. Bruk aldri andre produkter da det kan forårsake verre skader på gulvet.
Se veiledningen for flekkfjerning nedenfor om hvordan du fjerner de vanligste flekkene.
Type skitt
Lokale flekker

Sjokolade, fett, fruktjus,
drikkevarer, vin
Riper forårsaket av gummi eller
plast (skrapemerker)

Urin, blod, osv.

Lakkerte gulv
Bruk rengjøringsmiddel på
flekken.
La rengjøringsmiddelet løse opp
flekken i noen minutter. Fjern
flekken ved å tørke den av med
en lunken ren og fuktet mopp.
Gjenta ved behov.
Bruk varmt vann med Pergo
Universalrengjøringsmiddel
Rubb med en tørr klut, bruk
Pergo Clean.

Fjern med en fuktet klut så raskt
som mulig. Hvis flekken har
tørket: Rubb mekanisk med en

Oljede gulv
Bruk rengjøringsmiddel på
flekken.
La rengjøringsmiddelet løse opp
flekken i noen minutter. Fjern
flekken ved å tørke den av med
en lunken ren og fuktet mopp.
Gjenta ved behov.
Bruk varmt vann med Pergo
Universalrengjøringsmiddel
Rubb umiddelbart med en tørr
klut, bruk
Pergo Clean. Helt tørkede flekker
kan kreve pussing og ny
innoljing.
Rubb umiddelbart med en tørr
klut, bruk
Pergo Clean. Helt tørkede flekker
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Neglelakk, skokrem, leppestift,
tjære, osv.

Riper

Dårlig eller blasst utseende

Groper (forårsaket av tunge
gjenstander med skarpe kanter)

Stearin og tyggegummi

tørr klut. Ved behov bruker du en
lett fuktet klut med Pergo Clean.
Fjern så raskt som mulig med
en tørr eller lett fuktet klut
med Pergo Clean.
Lakkert gulv: Påfør lokalt rødsprit,
aceton eller et
husholdningsløsemiddel, white
spirit.
Bruk en egnet dørmatte for å
unngå dette problemet.
Kost også over gulvet daglig når
det kommer mye sand og skitt inn
i rommet.
Bruk Pergo Clean til daglig
vedlikehold. En dyp ripe kan
fylles med et
spesielt reparasjonssett med
voks. Ta kontakt med vår
tekniske avdeling for å få
informasjon om hvordan du kan
skaffe deg og bruke dette settet.
Pergo Clean

Pergo reparasjonssett (voks). Ta
kontakt med vår tekniske
avdeling for å få informasjon om
hvordan du kan skaffe deg og
bruke dette settet.
Vent til det blir hardt, og skrap
forsiktig av.

kan kreve pussing og ny
innoljing.
Rubb umiddelbart med en tørr
klut, bruk
Pergo Clean. Helt tørkede flekker
kan kreve pussing og ny
innoljing.

Bruk en egnet dørmatte for å
unngå dette problemet.
Kost også over gulvet daglig når
det kommer mye sand og skitt inn
i rommet. Pergo Oil Care kan
også gjøre mikroriper mindre
synlige. En dyp ripe kan fylles
med et
spesielt reparasjonssett med
voks.
Svært skadde gulv kan slipes og
oljes med Pergo vedlikeholdsolje.
Pergo Oil Care gjenoppretter
gulvet til sin opprinnelige glans.
Brukes for hver fjerde rengjøring.
Pergo reparasjonssett (voks). Ta
kontakt med vår tekniske
avdeling for å få informasjon om
hvordan du kan skaffe deg og
bruke dette settet.

