Underhållsbroschyr
SV

Varför underhållsprodukter från Pergo?
•

Det är enkelt och effektivt att rengöra dina golv med underhållsprodukter från Pergo.

•

Skydda ditt golvs vackra och ursprungliga karaktär. Med underhållsprodukter från Pergo undviker du
ansamlingar:
smuts och ohygieniska rester avlägsnas enkelt.

•

Du säkrar ditt golvs garanti genom att använda underhållsprodukter från Pergo!

•

Produkterna är specifikt utvecklade för och testade på laminatgolv från Pergo,
så du kan vara säker på att du ger ditt golv det rätta underhållet.

PGCLEANINGKIT

PGCLEANALL1000

PGREPAIR

•

Rengöringssats av hög kvalitet med extra långt handtag

•

Fräsch och behaglig doft

•

•

Mikrofiberduk som kan maskintvättas i upp till 60 °C

•

Avlägsnar smuts och fläckar

Reparerar skadade golv
enkelt

•

Färgtabell tillgänglig för en
perfekt matchning med alla
Pergogolv

Finns att köpa hos din närmaste återförsäljare, se pergogolv.se
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Efter installation

Pergo laminatgolv med AquaSafe-teknik och 5 års våtgolvsgaranti har en vattenavvisande
beläggning som förhindrar att vattnet tränger in i golvspåren. Det betyder att du kan rengöra dem
med vatten utan att oroa dig. Se dock till att avlägsna eventuellt vatten inom 12 timmar.
Pergo laminatgolv med AquaSafe-teknik och 10 års vattengaranti har 4 riktiga fasningar och

Den första noggranna rengöringen efter att golvet lagts

är våra mest vattentåliga golv eftersom de har ett inpressat spår på alla fyra sidorna av plankan.
Detta ger bästa möjliga skydd mot vatten, men se dock till att eventuellt vatten avlägsnas inom
24 timmar!

När du köper ett Pergogolv har allt redan tagits om hand. Inga extra ytlager eller skydd behövs. Men när du är
klar med installationen kanske du vill bli av med dammet och njuta av ditt helt nya golv i all dess prakt.
Följ dessa anvisningar:
1.

Avlägsna all grov smuts med en mjuk borste och en sopskyffel.

2.

Dammsug ditt golv noga eller våttorka det med en torr mikrofiberduk från Pergo.
Kontrollera att din dammsugare är utrustad med mjuka hjul och en särskild parkettborste.

3.

Avlägsna hård smuts i enlighet med anvisningen för borttagning av smuts på sidan 7.

4.

Rengör ditt golv med en lätt fuktad mikrofiberduk från Pergo i enlighet med beskrivningen under

”Månatlig rengöring:
lätt fuktig”.

Fuktig rengöring
För vattentåligt Pergo laminatgolv
1. Dammsug eller mopptorka ditt golv noga. Kontrollera att din dammsugare är utrustad med mjuka hjul och en
särskild parkettborste.
2. Fyll en hink med vatten och två fulla kapsyler med Pergo rengöringsmedel för golv. Torka golvet med en lätt
fuktad mikrofiberduk från Pergo, som doppats i den här lösningen. Skölj ur din mopp ofta.
3. Fyll en hink med rent vatten för att skölja ur din mopp. Skölj mikrofiberduken och vrid ur den också.

Rengöring

Torka sedan av ditt golv igen och låt det lufttorka.
TIPS
!! Mopptorka i plankornas eller plattornas riktning för att undvika strimmor.

Rengöring utan strimmor, vecka efter vecka
För Pergo laminatsortiment av standardtyp

Städmaskin

Veckovis rengöring: torr

1. Dammsug eller mopptorka ditt golv noga så att du

För regelbundet underhåll rekommenderar vi att en

får bort all smuts. Kontrollera att din dammsugare är

dammsugare eller en torr Pergomopp används en

utrustad med mjuka hjul och en särskild parkettborste.

gång i veckan. Dess specialfibrer klarar att fånga upp
stora mängder smuts.

2. Fyll en hink med vatten och två fulla kapsyler med
Pergo rengöringsmedel för golv. Torka golvet med en

TIPS!! Använd inte impregnerade engångsdukar. Dessa

lätt fuktad mikrofiberduk från Pergo, som doppats i

innehåller ofta oljiga produkter som drar till sig smuts och

den här lösningen. Skölj och vrid ur ofta och undvik att

kan orsaka fläckar på ditt golv.

använda för mycket vatten.

Månatlig rengöring: lätt fuktig

3. Fyll en hink med rent vatten för att skölja ur din

Vi rekommenderar en mer noggrann rengöring med

mopp. Skölj mikrofiberduken och vrid ur den också.

en lätt fuktad mikrofiberduk en eller två gånger per

Torka sedan av ditt golv igen tills det är helt torrt.

månad, beroende på hur mycket golvet används och
hur smutsigt det blir. Var försiktig med att använda för

För med golv med 10 års AquaSafegaranti kan skurmaskin användas. Den rekommenderade städmaskinen
måste vara en långsam, liten och kompakt maskin, avsedd för enklare rengöring dagligen. Den ska väga mindre
än 50 kg, så medelstora, stora eller åkbara maskiner rekommenderas inte. Högtryckstvättar ska också undvikas.
Använd en mjuk fiberborste eller en borste med ett tryck på mellan 15 och 30 kg. Vattentemperaturen får vara
högst 45 °C och får inte användas under tryck. Se till att använda singelskurmaskiner med en enkel borste för att
undvika polering.
Du kan även använda en ångtvätt på dessa golv, om du använder en passande duk som täcker ångöppningarna
så att direkt kontakt med ditt golv kan undvikas. Duken ser till att värmen och ångan fördelas jämnt och undviker
kondens på golvet. Se till att alltid använda den på låg effekt. Rengör i plankornas längdriktning och håll inte
apparaten för länge på samma plats. Detaljerad information finns i instruktionerna från ångtvättens tillverkare.
Efter rengöring måste all fukt torkas upp från golvet med en torr mopp eller en våtdammsugare. Polermaskiner är
inte tillåtna eftersom ditt laminatgolv från Pergo inte ska poleras eller vaxas.

mycket vatten: det är onödigt och kan skada ditt golv.
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Hårt sittande smuts
Anvisning för borttagning
Leriga fotavtryck, ett spill eller en repa; ibland händer saker och ditt laminatgolv får märken. Men få inte panik:
du kan vanligtvis fixa till det. Olika typer av fläckar kommer dock att kräva olika tillvägagångssätt. Det är därför vi
har sammanställt denna smidiga anvisning åt dig.

Lokala fläckar
Applicera Pergo rengöringsmedel för golv på fläcken.
Låt det suga in i fläcken i några minuter. Använd en

Stearin och tuggummi
Låt torka och skrapa försiktigt bort.

ren duk* fuktad med ljummet vatten för att avlägsna
fläcken. Upprepa processen om nödvändigt.

Avmattat golv
Använd Pergo rengöringsmedel för golv enligt

Choklad, fett, fruktjuice, drinkar, vin
Avlägsna fläckarna snarast möjligt med en fuktad

beskrivningen i anvisningarna för rengöring på de
föregående sidorna.

duk*. Använd Pergo rengöringsmedel för golv utspätt
i ljummet vatten.

Fet golvyta
Arbeta med mindre ytor för att avlägsna denna

Gummimärken

film (10–15 m²) och fukta ytan med en mopp. Häll

Torka av med en torr duk* och använd därefter Pergo

koncentrerat rengöringsmedel för golv från Pergo

rengöringsmedel för golv om det behövs.

i en sprayflaska och spreja 4–5 gånger på en
kvadratmeter av den fuktiga ytan. Vänta 1 minut och

Kroppsvätskor (blod, urin, …)

torka av golvet med en fuktig duk. Torka sedan av

Avlägsna med en fuktig duk* snarast möjligt. Om

golvet med en torr mopp. Upprepa dessa steg om

fläcken har torkat: gnugga hårt med en torr duk* eller

nödvändigt tills smutsen eller den feta filmen har

en duk som fuktats lätt med Pergo rengöringsmedel

avlägsnats. Torka alltid torrt efteråt.

för golv.
Hål/djupa repor
Nagellack, skokräm, läppstift, tjära m.m.

Använd Pergo reparationssats. Den här satsen

Avlägsna snarast möjligt med en torr duk* eller en

innehåller en smältkniv, slipklossar och 7 vaxblock,

duk som fuktats lätt med Pergo rengöringsmedel för

vilket garanterar en osynlig golvreparation. Kolla in

golv. Om nödvändigt: använd metylerad sprit, aceton

vår webbplats

eller lösningsmedel för hushållsbruk. Testa på en

www.pergogolv.se för färgkombinationsmatris och

liten yta först.

anvisningar till reparationssatsen.

* Vi rekommenderar att en vit bomullsduk används.
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Tips och trix
•

Sand, sten, möbler ... det finns många sätt att repa ditt golv på. Se till att du vidtar

•

några försiktighetsåtgärder: lyft dina möbler istället för att dra dem, placera filtkuddar

Vi tycker att du ska välja produkter som rekommenderas av Pergo:de är framtagna för
att vara perfekt kompatibla med våra Pergo-laminatgolv.

under dem, använd kontorsstolar med mjuka hjul och en lämplig skrivbordsmatta, se
till att din dammsugare är utrustad med mjuka hjul och en speciell parkettborste.

•

Använd aldrig naturliga tvålrengöringsmedel. De lämnar kvar en klibbig film på
ytan som drar åt sig damm och smuts som blir svårt att få bort. Samma gäller för

•

Lägg ut en dörrmatta i rum som kan nås utifrån för att minimera rengöringen och

rengöringsmedel som innehåller slipande partiklar. De kan matta ner ditt golvs yta.

skydda ditt golv. Se till att mattan är stor nog och rengörs regelbundet.
•
•

Avlägsna alltid spilld vätska från ditt golv omedelbart.

Följ alltid anvisningarna på dina underhållsprodukter. Om du använder för stor mängd
rengöringsprodukter kan det bildas en fet yta på ditt golv.
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pergogolv.se

Pergo är en kvalitetsprodukt tillverkad av

bv, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgien

