RENHOLD OG VEDLIKEHOLD FOR LVT I BOLIG
VIRTUO 30 GLUE DOWN, VIRTUO 55 GLUE DOWN, VIRTUO 30 CLIC, VIRTUO 55 CLIC,
RIGID 30 LOCK, RIGID 55 LOCK ACOUSTIC.

Generelt
Stopp smussen allerede i og foran inngangspartiet! Ha derfor en ordentlig avtørkningsmatte
innenfor og utenfor inngangsdøren.
Renhold
Bruk alltid tørre renholdsmetoder først. La det bli en daglig rutine og fjerne løse partikler og
synlig smuss. Støvsug med munnstykke som er beregnet for laminat og parkett, og som ikke
setter riper.
Gulvet kan rengjøres med godt oppvridd mikrofiber, impregnerte engangskluter eller
våtservietter. Påse at det ikke blir liggende igjen fukt på gulvet eller i de fasede kantene i
skjøtene. Rengjørings middel skal ikke være film bindene som type Grønnsåpe men syntetisk
og PH nøytralt (7 til 8,5) og blandet med vann i henhold til leverandørens anvisning. For
fuktig renhold og der fukt blir liggende igjen på gulvet vil dette kunne føre til at gulvet
fremstår tilsmusset.
Vedlikehold
Det skal ikke benyttes polish eller voks på LVT.
Det kan ved behov brukes et kraftigere renholdmiddel med høyere pH 9 til 9,5.
Ikke la fukt bli liggende igjen på gulvet etter renhold.
Bruk aldri slipende rengjøringssvamper, skuremidler, stålull eller andre slipende materialer
da dette kan påvirke utseende og overflaten til gulvet.
Misfarging
Misfarging kan oppstå fra trykkfarge fra plastposer, beisede møbelben, gummihjul, asfalt,
tusj, kulepen og farge fra gulvløpere o.l. Bruk filtknotter under møbelben for å unngå riper
og glansforskjeller. Ved bruk av tunge gjenstander som lager inntrykksmerker kan
avlastningsplater med fordel benyttes
Beskytt gulvet
Bruk alltid filt eller plastknotter under møbler og møbelben. Bruk alltid avlastningsplate der
hvor kontorstol med hjul benyttes.
Flekknøkkel
Flekktype

Fjerning

Sjokolade, fett, frukt, is, fløte, juice, , kaffe, , te, vin, egg, øl,
avføring, oppkast etc.

Nøytralt rengjøringsmiddel
med lunkent vann

Asfalt, gummi, leppestift, olje, skokrem, kritt, sot og tusj

Whitspirit

Blod

Kaldt vann

Stearin og tyggegummi

Skrap forsiktig etter det har
tørket ordentlig

Versjon 01.07.19

side 1

Versjon 01.07.19

Versjon 01.07.19

side 2

