DAGLIG SKÖTSEL

Installationsgolv med
lackad parkett

DAGLIG SKÖTSEL AV LACKADE TRÄGOLV
INSTALLATIONSGOLVPLATTOR
Golven dammsuges eller sopas om grus eller sand dragits in.
•
•

För att undvika repor från möbler skall dessa förses med möbeltassar som ej binder
grus och smuts.
80% av all smuts kommer via entrén. Satsa därför på en rejäl entrélösning för att torka
av skosulorna. Det underlättar städningen och förlänger golvets livslängd.

underhåll
Produkt:
Åtgång:
Använd:

- FILA SATIN utspädd 1:50 i vatten samt
- FILAPARQUET WAX vaxlösning för lackade trägolv
- FILA SATIN ½ liter per 100 m2
- FILAPARQUET WAX 1 liter per 100 m2
skurtrasa, väl urvriden

1 Rengöring

Vid behov fukttorkas golvet med FILA SATIN lösning, med väl urvriden skurtrasa.
Golvet får bara fuktas lätt. Skölj och vrid ur skurtrasan ofta under städningen.
Om vatten förekommer på golvet torkar detta ut parkettlamellerna vilket orsakar
sprickbildning eller att dessa helt lossnar från golvplattan. Var försiktig i närheten
av el- och teleinstallationer. Använd inte vatten för att torka upp i undergolvet.

2 Återställ golvets yta

Använd FILAPARQUET WAX på en duk för att återskapa en skinande yta på lackgolvet.
Var noga med att vrida ur duken ordentligt. Dosering: 3-5 dl per 5 liter vatten.
Var försiktig i närheten av el- och teleinstallationer. Använd inte vatten för att torka upp i
undergolvet.
Inköpsställe: KAKELSPECIALISTEN I GLOBEN AB
Arenavagen 83 | Box 10007 | Stockholm
tel +46 8 686 00 31 | fax +46 8 686 01 68
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Viktigt !
Vid alla förhållanden, såväl vid installation samt efter
färdigställande ska 30-60 % relativ luftfuktighet råda samt
en temperatur på 18o- 23oC för att garanti ska gälla.
HUS AMA avsnitt MD gäller.
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