
Allmänt

l'arketts unika golvvårdsprodu kter förenktar underhåLtet

och förtänger trägotvens redan [ånga livstängd. Tänk på att
otika trästag har otika egenskaper såsom hårdhet, intryck"
och repkänstighet, färg mm. Atta trägotvs färg förändras då

paketen öppnas och gotvet utsätts för UV-l"jus. Körsbär,

fur samt exotiska trästag förändras mest.

lnomhusklimat

Rätt rumsklimat och tuftfuktighet är viktigt för att trägolv
inte skat[ formförändras mer än normalt. I nya hus bör man

vara speciettt uppmärksam på detta, Byggfukt och normaI
sommarfukt kräver god ventitation och eventuellt uppvärm-

ning. Luftens relativa fuktighet inomhus skatl ligga metlan

30% och 60% RF. Under etdningssäsong kan det ibLand btj

för torrt, under 30olo RF, då krävs att luften tittförs fuktighet
med hjäLp av tex luftfuktare.

Rengöring
. Vid dagtig rengöring behövs normatt endast

torra städmetoder, torrmoppning e[[er damm-

sugning,

. Vid grundtigare rengöring, fukttorka gotvet med

vät urvriden trasa. Svabbgarn rekommenderas
'inte eftersom det [ämnar för mycket vatten
efter sig på trägotvet. Ti[[sätt ev. några droppar
Tarkett Bioctean elter mitt syntetiskt rengö-
ringsmedel utan ammoniak i vattnet,

o Efter många års bruk kan lackvtan fräschas
upp med Tarkett Lackrefresher. Gotvet får en

ny lyster och btir mer lättstädat. Tarkett Lack.

refresher ska[[ appliceras tunnt. gärna med

microfibermopp och i brädornas [ängsriktning.
Skaka flaskan före användning.

Stoppa smutsen redan vid entr6n
Stoppa smutsen vid ytterdönen med Lämptiga aWorknings-
mattor" Ju mer smuts du stoppar vid dörren, ciesto m.indre

städning inuti [oka[en. Kom ihåg att grus nöter och skadar
gotvet. Möbettassar och skyddsmatta under rutLande hjut

minskar risl<en för repor. Vätska ska genast torkas upp.

Fläckborttagning

Tarkett lackerade trägotv har hög fläckhärdighet. För bästa

resuttat bör dock fläckar avtiigsnas när de är färska. När fläcken

är borta skall golvet fukttorkas med rent vatten, Använd en

ren, vä[ urvriden fuktig trasa.
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Proteco

Proteco ytbehandting inktuderar ett komptett sortiment av

rengörings- och underhåltsprodukter för dagtigt och perio-

diskt underhått, speciellt framtagna för trägotv från Tarkett.

Använd bara Tarketts produkter på trägolv från Tarkett och

fötj våra utförtiga anvisningar och instruktioner - då får du

garanterat bästa resultatl

utar: ar:inrcniak, t*r ?=*:tt

tumThrketr

Tarkett Sverige AB, Box 4538, 191 24 Sottentuna. TeLefon 0771-25 1900. Tetefax 08-966283. info.se@tarkett.com I www"tarkett.se

z

E

I

\1r if\i \1,r.. t a f l<et t,. S e


