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VEDLEGG B – VEDLIKEHOLD

1. BESKYTTELSE

DØRMATTER
For å holde gulvet i god stand er det viktig å legge dørmatter uten gummiert bakside 
ved alle inngangene. Dette reduserer mengden smuss og grus som kommer inn på 
gulvet. Slike slipende partikler kan skade gulvet og forårsake riper. Ikke bruk matter 
med gummiert underside fordi langvarig kontakt med gummi kan gi permanent 
misfarging. Legg aldri dørmatter på et vått gulv.

MYKE HJUL
Kontorstoler og andre møbler/utstyr med hjul må ha myke gummifrie hjul. Bruk en 
gulvbeskytter under kontorstoler.

FILTKNOTTER
Bruk filtknotter på møbler og gjenstander for å unngå permanent skade på gulvet, 
f.eks. på stolbein, møbelbein, trimutstyr osv.

2. RENGJØRING

FØRSTE RENGJØRING
Fjern først alt smuss og støv fra gulvet med en kost eller støvsuger. Vask deretter 
med vann og et pH-nøytralt rengjøringsmiddel, minst to ganger og helt til vannet 
forblir rent. Vi anbefaler på det sterkeste BerryAlloc Vinyl Planks Cleaner. Alle 
andre rengjøringsprodukter kan inneholde stoffer som skader gulvets overflate. 
Spesialbehandling etter installasjon er ikke nødvendig, takket være belegget på 
gulvets topplag.

ANVISNING FOR JEVNLIG RENGJØRING
Bruk støvsuger eller våtmopp. Ved behov kan du bruke en blanding av rent vann 
og et mildt, pH-nøytralt rengjøringsmiddel (BerryAlloc Vinyl Planks Cleaner). Ikke 
la det komme mye vann på gulvet, og ikke la det ligge igjen vann. Vask grundig, 
og tørk opp vannrester.

NB: Hvis vannet ikke tørkes opp grundig og får trekke inn over litt tid, er det mulig 
at mørke bord kan få hvite flekker. Disse flekkene forsvinner i løpet av 24 timer. 
Gulvet kan bli glattere når det er vått. 
Flekker, merker, og søl bør tørkes bort så raskt som mulig. Bruk aldri voks eller 
lakk. Bruk aldri vedlikeholdsprodukter som inneholder voks eller olje. Bruk aldri 
dampvasker.
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BERRYALLOC VEDLIKEHOLDSPRODUKTER
Cleaner
Et aktivt spesialrengjøringsmiddel som brukes på nye gulv umiddelbart etter installasjon og for jevnlig rengjøring 
av gulv med fabrikkherdet polyuretanfinish samt for vinyl behandlet med PU Protect. Utmerkede smussbindende 
egenskaper, og fjerner selv fett. Skader ikke gulvoverflaten, gjør ikke at det dannes en grå hinne på gulvet, og 
etterlater ikke rester. 

PU Protect
Matt polish for den første beskyttelsen av nylagte, grundig rengjorte og påfølgende rutinerengjøring. Når det 
tørker, dannes det en sklisikker, matt finish. Ideelt til boliger.

GENERELLE VEDLIKEHOLDSPRODUKTER
• Må være pH-nøytralt
 Sure produkter: Kan reagere med gulvet og forårsake misfarging eller ubehagelig lukt
 Basiske produkter: Kan forårsake misfarging
• Ingen blekemidler eller klorerte sammensetninger: Kan forårsake misfarging
• Ingen aceton: Kan skade det beskyttende sjiktet
• Alkoholbaserte rengjøringsmidler: Kan brukes hvis de oppfyller kravene ovenfor

FLEKKFJERNING

1. Vask med en fuktig gulvklut. Bruk BerryAlloc rengjøringsmiddel i vannet.
2. Ikke la det ligge vann på gulvet (bare fukt det).
3. La produktet trekke inn i gulvet i minimum 10 og maksimum 15 minutter.
4. Skrubb med en kost i to forskjellige retninger.
5. Tørk til slutt gulvflaten med en oppvridd våt klut til vannet er rent.

Tips: Ved spesielt vanskelige flekker kan du bruke Graffiti Wipes (våtserviett). La flekkene tørke helt. Bruk deretter 
serviettene til å rengjøre overflaten. Når flekkene er borte, vasker du gulvet med vann for å unngå fettete rester på 
overflaten. Pass på at du ikke lar det ligge igjen vann på gulvet.


