pleieanvisning for tregulv |

ligthwood og maxwood

generelle råd
Det fine med tre er at det blir vakrere med årene, fargene blir dypere, og med
riktig pleie holder det i mange år. Her kommer litt du bør tenke på.
Tre som utsettes for dagslys, endrer farge. Dette er naturlig og forekommer på
alle treprodukter. Derfor kan det være bra å flytte på f.eks. tepper et par centimeter av og til, slik at det ikke oppstår noen skarpe skiller. Tresorter som furu,
kirsebær og valnøtt opplever større fargeendringer. Tre er et naturmateriale
med stor variasjon i utseende; det finnes ingen regler for nøyaktig hvordan
det skal se ut, så enkeltbord kan ha et avvikende utseende. Dette er naturlig.
Hvis man er nødt til å dekke gulvet, f.eks. i forbindelse med maling, må gulvet
dekkes med et materiale som slipper gjennom fukt (f.eks. papp).
Bruk skikkelige dørmatter. Det er smuss som er grunnen til slitasje på tregulv.
Ved å legge en skrapematte utenfor entrédøren og en tørkematte innenfor
døren, så slipper du å få inn smuss og grus som sliter hardt på gulvet.
Utstyr alle møbler med filtlapper, så slipper du unødvendige riper i gulvet.
Når du flytter tunge møbler, bør du løfte dem, ikke slepe dem. Lappene må
holdes rene.
Husk at kjæledyr, f.eks. hunder, kan lage riper i tregulv. Man kan også få riper
av spisse gjenstander.
Unngå å bruke tape på gulvet. Den lakkerte overflaten på gulvet er laget for å
tåle slitasje og bruk. Under ugunstige forhold kan tapen få lakken til å slippe.

Tørk umiddelbart opp vann eller
annen væske. Vær ekstra nøye med
å tørke opp f.eks. kaffe, rødvin eller
ketsjup ettersom det ellers kan gi
flekker. Flekker fjernes i henhold til
flekkguiden.
Grønnsåpe eller andre vaskemidler
med høyt såpeinnhold eller for høy
konsentrasjon av vaskemiddel i vaskevannet kan etterlate seg en hinne
på gulvet og bør derfor unngås.

Våttørk kun ved behov
Tørk gulvet kun ved behov, når det
finnes flekker eller er skittent.
Bruk kun milde rengjøringsmidler,
vi anbefaler Bonas produkter. Så
lite vann som mulig er den gylne
regelen. For mye væske kan skade
tregulvet. Klassiske garnmopper
etterlater for mye vann på gulvet,
noe som fører til svarte kanter langs
bordene.
Bruk i stedet en spraymopp. Disse
moppene fordeler ut en svært liten
mengde rengjøringsvæske på gulvet
som fordamper raskt. Et annet alternativ er å bruke en godt oppvridd
mikrofibermopp.
Refresher
Lakkerte tregulv kan vedlikeholdes
med refresher dersom man føler at
det trengs. Disse gir nytt liv til ripete

og matte overflater samt fornyet
beskyttelse mot slitasje. Vi anbefaler
Bonas produkter.
flekkguide
Flekk fra

Fjernes med

Frukt, saft, melk, Mildt rengjøkrem, brus, øl, vin, ringsmiddel f.eks.
kaffe, te, urin
oppvaskmiddel
Sjokolade, fett
skokrem, tjære
gummimerker,
asfalt

White spirit
(ettertørk med en
fuktig klut)

Fargebånd,
stensil, blekk,
leppestift

Rødsprit (ettertørk med en
fuktig klut)

Blod

Kaldt vann

Stearin,
tyggegummi

Kjølespray
eller is i pose.
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utgave 2

daglig pleie
Bruk tørre metoder for den
daglige rengjøringen. Støvsug
med børstemunnstykke, fei eller
tørrmopp gulvet slik at grus,
støv og annen løs smuss blir fjernet.

