FDV Parkett, UV-oljet
SPESIFIKASJONER
Oppbygning
Parkett i 14 mm – 19 mm tykkelse, limt sammen av 3 sjikt. Slitesjikt 2,5 mm - 5,6 mm.
Tresorter
Ask, eik, valnøtt.
Sortering
Aktiv, Natur.
Overflatebehandling
UV-Oljet.
Brukstid
Forutsatt normal bruk og slitasje er antatt brukstid/levetid minimum 20 år. Se generelle råd.
Sollys over lenger tid kan forårsake fargeendringer. Dette er naturlig og normalt for trematerialer.

DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Generelle råd
For å unngå unødig slitasje på parketten er det viktig å ta et par forhåndsregler. Sørg for å ha matter eller
tepper ved inngangspartier som tar opp sand og støv slik at dette ikke blir dratt inn på gulvet. Ha alltid
filtknotter under stoler, bord og andre møbler for å unngå riper i gulvet ved flytting av disse. Kontorgulv bør
utstyres med matter for kontorstoler.
Vannsøl og liknende må tørkes opp umiddelbart. Væske trenger inn i treverket og fører til at parketten sveller
og må byttes.
Tre er et levende materiale som reagerer på temperatur og fuktighet. Om sommeren utvider treet seg på
grunn av høy luftfuktighet, om vinteren vil det trekke seg sammen. Det er derfor viktig med et stabilt inneklima.
Det anbefales at luftfuktigheten holdes på rundt 45-60 % og temperatur på 20˚c.
Rengjøring
Parkettgulv rengjøres først og fremst med støvsuger, husk på å ha børstene nede på munnstykket.
Ved gulvvask benyttes godt oppvridd klut eller mopp. Bruk milde vaskemidler. Skuremidler eller ammoniakkholdige vaskemidler må unngås.
Flekkfjerning
Flekker må fjernes umiddelbart. Tørk over med en fuktig klut etter fjerning. Bruk kun rent vann.

Flekker av

Fjernes med

Frukt, bær, saft, melk, fløte. Leskedrikk, øl, kaffe, te, urin

Syntetisk vaskemiddel

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

Aceton / White sprit

Fargebånd, stensil, kulepenn, leppestift

Forsiktig bruk av rødsprit

Blod

Kaldt vann

FDV Parkett, UV-oljet
Ettersyn og vedlikehold
Vedlikeholdsstrøk påføres ved behov. En gang i året i privathjem og tre til fem på kontor og liknende.
Oljen bør sprayes på gulvet og poleres ned i treet for hånd eller polermaskin.
På steder med stor sliltasje bør gulvet jevnlig påføres olje.
OBS! Brukte kluter og pads må umiddelbart skylles i vann og brennes eller legges i lufttette beholdere
etter bruk. Dette på grunn av risiko for selvantenning.
Behandling og avfall
Avfallstype: 		
Avfallshåndtering:
Opprinnelse: 		

Overflatebehandlet trevirke.
Deponering.
Næring, bygg og anlegg.

Miljøpåvirkning
Det er ingen kjente miljøpåvirkninger
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