Parkettgolv

Underhåll

Rengöringsanvisningar
Underhåll och skötsel av lackade Pergo-parkettgolv
HÅLLBART – ANVÄNDARVÄNLIGT – EFFEKTIVT

Varför?
Genom att rengöra ditt golv på rätt sätt kan du garantera att ditt köp underhålls på bästa
sätt. Produkterna har utvecklats och testats på Pergos parkettgolv och ger garanterat
bästa möjliga underhåll.

Efter läggningen
Golvet kan behöva rengöras noga efter läggningen.
Ett nylagt Pergo-parkettgolv får dock aldrig sandas eller vaxas.
Följ de här anvisningarna:
 Ditt Pergo-parkettgolv behöver aldrig någon
specialbehandling när det är nylagt. Parkettgolvet
färdigbehandlas under produktionen. Använd inte
produkter (som oljor) från andra varumärken, även om
det står på förpackningen att man kan använda dem.
 Ta bort smuts och damm med sopborste och
sopskyffel samt dammsugare. Rengör v-spåren
 Rengör med Pergos mikrofiberduk och ta bort hårt
sittande smuts.
 Rengör med en något fuktad mikrofiberduk.

Allmänt
För regelbundet underhåll räcker det att torrtorka golvet.
Pergo-mikrofiberduken (PGCLEANINGMOP) har stor smutshållande kapacitet tack vare
specialfibrerna. De lossar lätt smutsen, även på platser som är svåra att komma åt.
Rengöring med lätt fuktad duk krävs bara då och då. Hur ofta beror förstås på hur golvet
används och hur smutsigt det blir. Allt för frekvent rengöring med allt för mycket vatten
kan skada golvet.
Pergo Allround Floor Cleaner rengör golvet noga, bevarar golvets originalutseende,
håller golvet hygieniskt och medför inte att skikt av produkten stannar kvar på golvet.
Fläckar måste omedelbart tas bort från golv eftersom de kan bli värre med tiden och kan
bli svåra (eller till och med omöjliga) att få bort . Läs mer i vår fläckborttagningsguide.
Använd aldrig stålull eller annat grovt material då detta kan skada strukturen och
utseendet på det översta skiktet. Pergo-golv ska inte vaxas eller poleras. Följ
anvisningarna nedan för att underhålla ditt golv på bästa sätt.
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Anvisningar
Matt finish
Smuts tenderar att fastna lättare på ett golv med matt yta. Därför rekommenderar vi att
du rengör hela golvet regelbundet med Pergo Allround Floor Cleaner för att få bort
smuts från ytan.
Golvet kan få en fet hinna om det inte rengörs på rätt sätt, t.ex. om man använder för
mycket eller fel rengöringsmedel (t.ex. såpa). För att avlägsna hinnan, spreja Floor Cleaner
över hela golvet och vänta några minuter så att rengöringsmedlet kan lösa upp smutsen eller
fettet. Rengör golvet med en fuktig duk och torka sedan torrt med en torr mopp eller golvskrapa.
Upprepa stegen vid behov tills smuts- eller fetthinnan har tagits bort. Torka därefter torrt.
Polerad

(blank) finish
Vattenfläckar syns mer på en polerad yta. Torka därför alltid golvet med en torr mopp
efter våtrengöring.
Golv med v-spår
Vatten kan ansamlas i v-spåren på de här golven. Därför ska golv med v-spår aldrig
våttorkas. Du kan göra rent golvet regelbundet med en något fuktad duk eller en noga
urvriden mopp om du ser till att inget vatten blir kvar i spåren. Torka alltid golvet efter
våtrengöring.
Rengöringsmedel
För fläckar eller något kontaminerade områden på lackad parkett kan du använda
denaturerad alkohol (T-röd), hushållslösningsmedel eller lacknafta utan att skada ytan.
Mycket starka syror, som salpetersyra och saltsyra, ger skador på ytan som inte kan
repareras.

Rengöringsmaskiner
Rengöringsmaskiner får inte användas på parkettgolv (varken på lackade eller oljade
golv).
Ång- och/eller högtrycksmaskiner och skur- eller ytborttagningsmaskiner är inte heller
tillåtna.
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Tips och tricks!
 Sand, grus, möbler osv. kan orsaka
repor på golvet. Det är viktigt att vidta
försiktighetsåtgärder i form av att lyfta
möblerna istället för att skjuta dem
och lägga en matta/filtstycken under
kontorsstolar och andra möbler.
 Använd kontorsstolar med mjuka hjul.
 Se till att det finns ett område i entrén
där man kan torka av skorna för
lokaler där entrén sker utifrån. Lägg ut
en matta som är tillräckligt stor och som rengörs i tillräcklig utsträckning. Vi
rekommenderar en bredd som är minst lika stor som dörröppningen och minst 150
cm djup. Tips: Pergo dörrmatta (PGDOORMATBROWN6)
 Följ alltid anvisningarna som medföljer rengöringsprodukten. Det är bäst att välja
de produkter som rekommenderas av Pergo: de är garanterat perfekt kompatibla
med Pergos parkettgolv.

LACKADE GOLV
Torrtorkning
Avlägsna

löst damm och smuts genom att torrengöra med en mikrofibermopp (40–60 cm)
eller dammsuga
Våttorkning
Rengör golvet med våt mopp bara vid enstaka tillfällen.
Använd Pergo Allround Cleaner och Pergos mikrofiberduk.
Fukta moppen med varmt vatten och Pergo Allround Floor
Cleaner. (Banda 2 kapsyler Pergo Allround Floor Cleaner i 10
liter vatten. Använd flaskans kapsyl.) Blanda rengöringsmedlet
i enlighet med anvisningarna. Var noga med att inte använda
för mycket rengöringsmedel. Den använda mikrofiberduken
ska tvättas enligt anvisningarna på etiketten i 60 °C utan
några tillsatser. Arbeta inte över större ytor än 15–20 m2i taget. Säkerställ att golvet
torkas helt torrt efteråt.

Borttagning av envisa fläckar och/eller gummimärken
Använd Pergo Allround Floor Cleaner för att få bort envisa fläckar eller märken.
Om extra behandling krävs, använd en ren mopp, handduk eller vit eller röd svamp som
inte repar.
Låt rengöringsmedlet verka i ett par minuter. Torka bort fläcken med en ren mopp fuktad i
ljummet vatten. Upprepa vid behov. Torka därefter torrt.
Läs mer i fläckborttagningsguiden om hur du tar bort de vanligaste fläckarna.
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Borttagning av envisa fläckar och/eller gummimärken
Använd Pergo Allround Floor Cleaner för att få bort envisa fläckar eller märken.
Läs mer i fläckborttagningsguiden nedan om hur du tar bort de vanligaste fläckarna.
Typ av smuts
Lokala fläckar

Choklad, fett, juice, läsk, vin
Ränder orsakade av gummi eller
plast (skavmärken)
Urin, blod osv.

Nagellack, skopolish, läppstift,
tjära osv.

Repor

Fult eller tråkigt utseende
Gropar (orsakade av tunga objekt
med skarpa kanter)
Stearin och tuggummi

Lackade golv
Applicera Floor Cleaner på fläcken.
Låt Floor Cleaner lösa upp fläcken i ett par minuter. Torka
bort fläcken med en ren mopp fuktad i ljummet vatten.
Upprepa vid behov.
Använd varmt vatten med Pergo Allround Floor Cleaner
tillsatt
Gnugga med en torr duk, använd
Pergo Clean.
Ta bort med en fuktad duk så fort som möjligt. Om fläcken
har torkat: gnugga mekaniskt med en torr duk. Använd vid
behov en något fuktig duk med Pergo Clean.
Ta bort så fort som möjligt med
en torr eller något fuktig duk
med Pergo.
Lackat golv: applicera T-röd, aceton, hushållslösningsmedel
eller lacknafta lokalt.
Använd en lämplig entrématta för att förhindra det här
problemet.
Sopa också golvet dagligen under perioder när mycket sand
och grus kommer in i rummet.
Använd Pergo Clean för dagligt underhåll. En djup repa kan
fyllas i med ett
speciellt reparationskit som innehåller vax. Kontakta den
tekniska avdelningen för information om hur du använder
kitet och var det finns att köpa.
Pergo Clean
Pergo Repair Kit (vax). Kontakta den tekniska avdelningen
för information om hur du använder kitet och var det finns att
köpa.
Låt det hårdna och skrapa därefter bort det försiktigt.

