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VEDLIGEHOLDELSE
PARKETGULVE

HOLD DIT NYE GULV I TOPFORM I MANGE ÅR: RAW-parketgulve er 
meget lette at vedligeholde. Med korrekt vedligeholdelse beholder dit 
gulv sine fantastiske egenskaber i mange år.

Beskyt din investering
For at beskytte dit parketgulv anbefaler vi følgende forholdsregler:
•  Undgå al kontakt med snavs, sand, grus og stoffer som olie eller tjære 

ved at lægge tæpper og dørmåtter med vinylunderside ved for- og 
bagdør. Fjern med det samme eventuelt sand og grus fra gulvet for at 
undgå ridser.

•  Brug filtpuder under møbelben og hjul med en stor kontaktoverflade for 
at begrænse påvirkningen fra tunge genstande.

•  Hold en relativ luftfugtighed indendørs på mellem 40 og 60 % hele året 
rundt, så træets naturlige udvidelse og sammentrækning begrænses.

•  Undgå at skære eller lave riller i din gulvbeklædning med skarpe gen-
stande. Hvis du har stole med hjul, skal du sørge for, at de er af blødt 
gummi. Undgå at skubbe møbler hen over gulvet – løft dem i stedet.

•  Foretag, lakering, oliering eller voksning af dit parketgulv efter behov; 
følg produktets plejevejledning.

Hvordan skal du gøre dit gulv rent?
Første rengøring:
•  Fjern alt snavs og støv med en blød børste eller en støvsuger med en 

blød børste.

•  Gør gulvet rent med en tør støveklud. Udskift støvekluden, og rengør igen.

•  Fjern eventuelt tilbageværende snavs eller pletter med et egnet 
rengøringsmiddel*.

•  Udskift støvekluden med en let fugtig klud, og gør rent igen. Gentag 
efter behov.

Daglig brug: Tør rengøring er tilstrækkelig.
•  Brug en støvsuger med en blød børste eller tørre elektrostatiske 

støveklude, der tiltrækker snavs, støv og hår.

•  Arbejd dig langs med panelerne i overlappende bevægelser og med 
lange strøg hen over gulvet.

Intensiv brug: Let fugtig rengøring.
•  Våd rengøring anbefales ikke, da den kan forårsage varig skade på dit gulv!

•  Gør i stedet dit parketgulv rent med en kraftigt opvredet klud i stedet. 
Brug rent, varmt vand eller velegnet rengøringsmiddel*.

•  Før kluden langs med panelerne i en glidende zigzagbevægelse hen 
over gulvet uden tryk. Gør grundigt overfladen ren med en ren klud 
(bomuld/frotté), og fjern straks eventuelle pytter. Husk, at vand ikke er 
godt for dit gulv – brug så lidt som muligt.

*Der er mange forskellige rengøringsløsninger tilgængelige for dine par-
ketgulve. Nogle produkter rengør gulvene og afsætter ekstra forsegling-
smiddel. Brug altid et produkt specifikt til dine træoverflader, og brug det 
i henhold til vejledningen.
•  Se efter kommercielle produkter, der er egnet til netop din type gulv-

belægning.

•  Undgå voksprodukter* eller andre rengøringsmidler, der reklamerer med 
glans, da disse produkter kan give problemer, når det er tid til at påføre 
næste lag. *Medmindre specifikt anført til din type træoverflade.

•  Et enkelt rengøringsmiddel kan fremstilles af varmt vand og mildt 
opvaskemiddel.

Hvad gør jeg i tilfælde af ...
Pletter fra normal brug, slidmærker efter sko, blyantsmærker og snavsede 
pletter fjernes alle let:

•  Gummimærker, ridser eller mærker efter skohæle, snavs fra gaden, 
mærker fra blyanter eller farvekridt: Brug en støveklud. Nogle gange er et 
blødt viskelæder godt til at fjerne slidmærker fra sko.

•  Frugt, bær, mælk, øl, vin, te, læskedrikke: Tør det straks af med en 
absorberende klud – eller med en fugtig klud, hvis det allerede er tørret 
ind – og gnub det tørt.

•  Blod eller urin: Fjernes straks med en fugtig klud, og eventuelt tilbage- 
værende snavs tørres af med et egnet rengøringsmiddel.

•  Neglelak. skosværte, lak, blæk, makeup, filtpen: Fjernes med en dråbe 
acetone eller neglelakfjerner på en ren klud, som kun må påføres pletten. 
Følg sikkerhedsforskrifterne, der leveres med det anvendte produkt. 
Brug ikke fedtede kemiske rensemidler som terpentin.

• Chokolade, fedt, olie: Fjernes med en egnet parketrens.

•  Skade: Mindre skade på gulvet kan ofte repareres med egnet udstyr til 
gulvreparation. I andre tilfælde kan den beskadigede planke repareres.

Forsigtig!
• Brug aldrig damprengøring, da dette kan beskadige trægulvet!

• Husk, at parketgulv typisk har et toplag på kun 2-4 mm.


