Vask og vedlikehold for gulv med woodura® overflate

ANVISNING FOR GULV AV HERDET TRE
> HVORDAN TA VARE PÅ DITT TREGULV AV HERDET TRE
Generell informasjon og anbefalinger
> Tre har hygroskopiske karakteristikker, det vil si at treet kan ta til seg og slippe ut fuktighet og vil derfor
bevege seg i forhold til den relative fuktigheten: på sommeren vil det normalt svelle og på vinteren
normalt krympe. Når treet krymper vil naturlige sprekker mellom bordene oppstå. For å forhindre stor
bevegelse, hvor skader også kan oppstå på gulvet, bør temperaturen i rommet ligge mellom 15 - 23°C
og den relative fuktigheten være på 30 - 60%.
> Bemerk at gulvvarme vil tørke ut tregulvet mer enn for eksempel radiatorer. Når man bruker gulvvarme
skal overflatetemperaturen på gulvet ikke overstige 27°C. Den relative fuktigheten vil stige ved normale
dagligdagse aktiviteter som matlaging, dusjing osv. Grønne planter og for eksempel akvariummer vil
tilføre fuktighet til luften. Man kan også øke den relative fuktigheten ved hjelp av en luftfukter.
> Herdet tregulv med woodura® overflate må ikke slipes. Sliping av overflaten vil skade den beskyttende
overflaten som teknologien baseres på. Derfor er det viktig å bevare gulvets design så overflaten vil
beholde sitt flotte utseende i mange år.
> Sett på beskyttende møbelknotter av filt på bord, stoler, bokhyller osv. Benytt ikke metallknotter da disse
kan ripe overflaten og lage merker i gulvet. Pass på så hjul på møbler er av et mykt materiale.
Det anbefales å benytte beskyttende stolunderlag på kontorer. Møbelknotter av gummi, plast eller dekk
(fra for eksempel bil, sykkel eller annet utstyr) kan skape misfarging av gulvet.
> For å beskytte gulvet bør man alltid ha en tilstrekkelig beskyttelse ved inngangen, (for eksempel en
dørmatte eller teppe). Det anbefales å beskytte gulvet i områder med stor trafikk og slitasje med en
passende gulvmatte (for eksempel av polycarbonat).

Generell informasjon og anbefalinger for offentlige arealer
> Overflaten må beskyttes tilstrekkelig i forhold til slitasjen den blir utsatt for, dette avhenger stort av
trafikken på området og hvor nært det ligger utendørs arealer. Gulv i offentlige arealer må behandles
med en vedlikeholdsolje jevnlig for å motstå sliasjen det blir utsatt for. Dette bør gjøres første gang etter
installasjon når gulvet er helt tilgjengelig og fritt for møbler.
> Det må lages en vedlikeholdsplan for gulvet. En godt tilpasset plan som følges vil gi gulvet i det offentlige
arealet mye lengre levetid.
> I tillegg til gode vask og vedlikeholdsrutiner, pass på følgene punkter:
· En riktig utformet inngang med effektive, grove utendørs skobørster (helst under tak).
· Beskyttende matter for smuss, gummimatter med spor eller lignende mellom de ytre og indre dørene.
· Tekstilmatter som kan absorbere fuktighet.
· Gulvbelegg under kontorstoler for å beskytte mot slitasje.
· Møbelknotter under stolben og møbler for å beskytte mot riper og merker i gulvet.
· Pass på så det ikke benyttes metallknotter da disse kan skrape opp og lage riper.

ANVISNING FOR GULV AV HERDET TRE
> RENGJØRING
Etter installasjon

Et nyinstallert gulv med woodura® overflate må rengjøres før gulvet tas i bruk.
Følg anvisningene for rengjøring med bruk av vann under.

Generell rengjøring

Bruk i hovedsak rengjøring uten vann, for eksempel støvsuger, støv eller micro
mop.

Rengjøring med bruk av vann

1. Bruk en microfiber mop eller tilsvarende, evnt. støvsuger for å fjerne løst støv
og skitt fra overflaten.
2. Bland rengjøringskonsentratet Osmo 8016 Vask og Pleiemiddel med vann i
en sprayflaske. Benytt 3% konsentrat i vannet (30ml til 1L vann).
3. Spray rengjøringsmiddelet på fuktmoppen.
4. Rengjør gulvet. Pass på så blandingen ikke blir liggende på gulvet lengre enn
1 minutt.
5. Når moppen blir for skitten, rengjør eller bytt den før du fortsetter på resten
av gulvet.
Bemerk! Bruk bare rengjøringsmidler spesielt tilpasset Hardvoksoljede flater
som vil tilføre og beskytte gulvet. Normale rengjøringsmidler kan gi gulvet et
matt utseende og gjøre det vanskelig å holde rent.
Gulvet skal bare lett fuktes og må være tørt innen 1 minutt, la ikke vann bli
liggende på overflaten. Bruk ikke streng- eller skummop da disse kan etterlate
seg merker og ikke tar opp nok fuktighet.

Flekkfjerning

Fjern flekker så raskt som mulig i henhold til anvisningen under. Ingen garantier
vil gjelde om det benyttes andre sterke midler eller sterk skrubbing av overflaten.
Osmo Rens og Vedlikeholdsvoks 3029 / 3087
for fjerning av asfalt, gummi, olje, skopuss, sot eller tørkede rester av sjokolade,
fett eller tilsvarende. Fargestifter, leppestift eller blyant. Stearinvoks og tyggegummi.
Osmo Spray Cleaner 8026
for fjerning av blod, kaffe, te, brus, fruktsafter, vin og tilsvarende.

ANVISNING FOR GULV AV HERDET TRE
> VEDLIKEHOLD
Hvordan bruke Osmo Hardvoks Vedlikeholdsolje
Hvor ofte gulvet trenger å oljes avhenger av mange faktorer som for eksempel bruk og slitasje, behov for
vask, eksponenring for sollys osv. Om man gjennomfører en vedlikeholdsoljing av flaten noen ganger det
første året vil det gi gulvet en ekstra sterk overflate som avviser fuktighet og er enkel å holde ren. Etter
dette gjøres en vedlikeholdsoljing normalt annet hvert år. Husk på at områder utsatt for ekstra slitasje kan
behandles separat.

Instruksjon
1. Bruk en microfiber mop eller tilsvarende, evnt. støvsuger for å fjerne løst støv
og skitt fra overflaten.
2. Rengjør overflaten godt med en håndpad eller maskin med rød pad. Bruk
rengjøringskonsentratet Osmo 8016 Vask og Pleiemiddel blandet med vann,
kan blandes opp til 1:1 om gulvet er veldig skittent.
3. La overflaten tørke i minimum 30 minutter. Gulvet må være helt tørt før neste
steg settes igang.
4. Påfør et meget tynt lag med Osmo Hardvoks Vedlikeholdsolje i treets
lengderetning. Bruk en håndpad holder eventuelt maskin med hvit pad. For
hvite gulv benyttes Hardvoks Vedlikeholdsolje 3440 Hvit.
5. Sikre at alt overskytende produkt er fjernet og alle eventuelle padmerker er j
evnet ut.
6. La overflaten tørke i 3 - 4 timer med god ventilasjon. Tørketiden oppgitt
gjelder for normale klimatiske forhold, 23ºC og 50% relativ fuktighet.
Lavere temperaturer og / eller luftfuktighet vil forlenge tørketiden.
Anbefalt mengde: 125m² pr. liter
Bemerk! Eventuelle verktøy, padder, filler og papir som har vært i kontakt med
produktet må legges i vann eller i metallbeholder, da disse kan selvantenne.

ANVISNING FOR GULV AV HERDET TRE
> RENOVERING
Etter lang tids bruk vil det være nødvendig å fornye overflaten på gulvet med
en ny behandling Hardvoks-Olje. For veldig skitne gulv anbefales det å gjøre en
dyprens med Osmo 8019 Intensive Cleaner.

Instruksjon ved bruk av trommel skuremaskin
1. Bruk en microfiber mop eller tilsvarende, evnt. støvsuger for å fjerne løst støv
og skitt fra overflaten.
2. Fyll den øvre tanken med en blanding av Osmo 8019 Intensive Cleaner og
lunkent vann, i forholdet 1:10.
3. Still inn maskinen på hardt trykk og kjør den kun i lengderetningen av treet i
ett spor. Fordel rengjøringsmiddelet utover mens du kjører fremover.
4. Returner tilbake til din opprinnelige posisjon. Pass på å ikke tilføre væske når
du kjører bakover.
5. La ikke rengjøringsmiddelet bli liggende på gulvet, rester må tørkes opp
umiddelbart.
6. Fortsett på samme måte i et nytt spor til hele gulvet er rengjort.
7. Fyll den øvre tanken med rent lunkent vann og kjør maskinen i lenderetningen
av treet for å fjerne rester som måtte ligge igjen av skitt eller rengjøringsmiddelet på gulvet.
8. La overflaten tørke i minst 2 timer før behandlingen starter.

Instruksjon for bruk av poleringsmaskin

1. Bruk en microfiber mop eller tilsvarende, evnt. støvsuger for å fjerne løst støv
og skitt fra overflaten.
2. Påfør blandingen av Osmo 8019 Intensiv Cleaner og lunkent vann i forholdet
1:10 med en trykksprøyte på et begrenset område av gulvet. La blandingen
virke i ca. 3 minutter. Vær forsiktig med påføringen om gulvet har sprekker
blandingen kan trekke ned i.
3. Skrubb overflaten med maskinen (100 - 200 rpm) med en rød pad. Vær alltid
forsiktig ved valg av pad, det anbefales å starte med den fineste, så velge en
grovere pad ved behov.
4. Fjern blandingen med løsnet skitt umiddelbart med en vannsuger.
5. Fortsett rensingen feltvis til hele gulvet er renset.
6. Etter rens er det viktig å nøytralisere gulvet. Dette gjøres ved å vaske gulvet
med en fuktmop og lunkent vann.
7. La overflaten tørke i minst 2 timer før behandlingen starter.
Behandling med Hardvoks-Olje
Etter dyprens er fullført må man tilføre gulvet et nytt strøk Hardvoks-Olje før det
tas i bruk. Følg instrusjonen for Hardvoks Vedlikeholdsolje. Produktet påføres
med håndpad holder eventuelt maskin og hvit pad. Det skal kun poleres på,
pass på at alt overskytende produkt fjernes og ikke får ligge å tørke og herde
på overflaten. Benytt Hardvoks-Olje Original, for hvite gulv anbefales HardvoksOlje Pigmentert 3040 Hvit.

