Underhållsinstruktioner

Oljevax

För att kunna preservera dess fina utseende och höga kvalitet, behandlas golvet med oljor och
vaxer likt en tradition som härstammar från många århundraden sedan. Oljorna och vaxerna
innehåller enbart naturliga ingredienser. Vi anser det särskilt viktigt att säkerställa kvaliteten
av dessa ingredienser för att hålla Ditt Steirer Parkett-golv vackert hela tiden.
Rengöring och nuvarande behandling
Under de första åtta till tio dagarna efter installation bör Du undvika att påfresta golvet alltför
mycket; lägg inte på mattor och ställ inte in tunga möbler. Avlägsna all smuts genom att
använda en mopp, mjuk borste/kvast eller dammsugare. Fuktstädning skall enbart utföras
om det är absolut nödvändigt.
Torr rengöring
Detta görs genom att använda en mopp, mjuk borste/kvast eller dammsugare. Microfiberdukar
anses inte ändamålsenliga på grund av deras gnuggande egenskaper.
Fuktig städning – med golvsåpa
Beroende på städbehovet och golvets skick, blanda i fem till 10 kapsyler golvsåpa i fem liter
varmt vatten. Rengör golvytan med denna blandning och en urvriden tygbit. För större
golvytor (över 20 kvadratmeter), använd en andra hink med varmt vatten för att rengöra
tygbiten. Var försiktig så att du inte använder för mycket vatten då detta kommer att skada
golvet och resultera i svällningar. Städfrekvensen beror på nyttjaren och dennes slitage på
golvet. Använd inte uttorkande såpor såsom exempelvis Grumme Grönsåpa.
Starkare rengöringsmedel
Starkare rengöringsmedel skall endast användas om normal städning inte ger resultat. Använd
en brun rengörings-pad för detta syfte. Vi rekommenderar att ni vid större ytor använder er av
en ”rondell”. Beroende på slitaget, blanda 250-500 ml intensivt rengöringsmedel med cirka
fem liter varmvatten. Fukta padden med denna blandning och gnugga bort smutsen i
plankornas längdriktning. Ta bort eventuellt smutsigt vatten snabbt med en väl urvriden
tygbit. För envisa fläckar, applicera oblandat rengöringsmedel och torka. Avlägsna märken
från detta genom upprepade behandlingar med klart vatten. Använd inte för mycket vatten!
När golvet har torkat, behandla med oljevax.
Initial behandling, uppfräschning och renovering med oljevax
Ger golvet ett fräscht och blankt utseende tillsammans med ett gott skydd mot fukt. 250 ml
räcker till ca. 50 kvadratmeter.
Initial behandling och uppfräschning

Använd en tygbit och applicera ett tunt lager oljevax till det torra och rena golvet och gnugga
in det. Efter polering av golvet, använd en ren tygbit. Inga märken/avgränsningar får vara
synliga. Behandla golvet försiktigt de närmaste två till tre dagarna och fuktstäda inte under
denna period.
Renovering
Slitna gångstråk, envisa märken såsom brännmärken eller färgmärken, eller till och med
repor, kan lätt åtgärdas partiellt. Sanda mjukt fläcken eller repan med ett 150-180 sandpapper
– följ träfibernas riktning. För fin sandpappring, använd 220-240 sandpapper tills inga
ytterligare spår av behandlingen finns. Ta bort allt damm denna behandling kan ha gett.
Behandla sedan golvet enligt initial behandling och uppfräschning ovan.
Underhållsprodukterna kan behöva appliceras en andra gång.
Användbara tips
Klimatet
För din egen komfort och för att hålla Steirer Parketts golv som bäst, bör Du säkerställa en
konstant rumstemperatur på 18-24 grader celsius och en relativ fukthalt som inte varierar
under uppvärmningsperioden. Vi rekommenderar att man använder en avfuktare.
Skydda golvet
Skydda Ditt Steirer Parkett-golv från smuts genom att placera dörrmattor vid entréer.
Applicera möbeltassar på möblerna.

