Renhold og vedlikehold av laminatgulv
Rengjøring:
Fibo-Trespo laminatgulv er laget av pressede trefibre, et impregnert mønsterpapir og et spesielt slitesterkt toppsjikt kalt ”overlay”. Alle disse bestanddeler er trebaserte produkter, og skal derfor ikke
tilføres vesentlig fuktighet. Fibo-Trespo laminatgulv
kan rengjøres ved støvsuging, tørr mopp eller godt
oppvridd klut. Det skal kun brukes syntetiske
vaskemidler, gjerne laminatvask.

”Våte” rengjøringsmidler skal aldri benyttes.
NB! gulvet skal aldri vaskes med grønnsåpe.
Flekkfjerning:
Flekker skal fjernes omgående. Etter flekkfjerning
må du tørke over gulvet med en godt oppvridd klut.
Bruk kun rent vann.

Flekk av:

Fjernes med:

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

Syntetisk vaskemiddel

Sjokolade, fett, olje, skokrem, merker etter sko,
tjære og asfalt

Aceton

Fargebånd, stensil, kulepenn, tusj, blekk, leppestift

Aceton eller syntetisk vaskemiddel

Urin

Syntetisk vaskemiddel

Blod

Kaldt vann

Kondisjonering:
Luftfuktighet har stor betydning for varigheten av
laminatgulvet. Du kan selv bidra til å bevare gulvet
pent ved ikke å overdrive oppvarmingen, samtidig
som du har god ventilasjon. Det anbefales å installere
hygrometer for selv å kunne kontrollere relativ luftfuktighet (RF). Både for høy og for lav luftfuktighet
skader gulvet. 40-60% RF ved ca. 20o C er ideelt.

sandkorn og småstein som kan skade gulvet.Vær
derfor nøye med renholdet på slike steder. Montér
likedan beskyttende filtknotter under stolben og
lignende for å beskytte gulvet mest mulig. Under
kontorstoler skal det legges plastmatte for
beskyttelse av gulvet.

Overflatebehandling:
Fibo-Trespo laminatgulv skal ikke overflatebehandles
med noen form for voks, lakk eller andre overflatebehandlinger. Det hender etter lang tids bruk at
gulvet virker mattere på de steder det har vært
mest slitasje. Det er mulig å få kjøpt en laminatrens
som gir glansen tilbake. Henvend deg til faghandelen
for informasjon.

Ved vannsøl fra blomsterkrukker eller lignende, tørk
dette opp med en gang det oppdages. Fibo-Trespo
laminatgulv har en fuktbestandig HDF trefiberkjerne,
og ved langvarig vannsøl kan denne bli skadet. Har
du fått en ”svelling” i forbindelse med vannsøl, sørg
da for god ventilasjon der vannsølet har funnet sted.
Etter en tid opptar gulvet igjen sin tilnærmede passform. NB: Dette avhenger av hvor lenge vannsølet
har ligget uoppdaget.

Generelle råd:
Vi anbefaler at du bruker en dørmatte både utenfor
og innenfor entredøren. Det er først og fremst

NB! Feil bruk (ref. leggeanvisning) og dårlig vedlikehold av gulvet er ingen reklamasjonsgrunn.
Fibo-Trespo laminatgulv – et kvalitetsprodukt

