PLEIEANVISNING
for parkett med lakkert overflate
Bruksklar lakkert parkett er blant de mest lettstelte gulvene. Med den utsøkte PERMADUR-lakken er
HARO PARKETT beskyttet mot inntrengning av smuss. Lakken består av slitesterk, UV–herdet
akryllakk, som er formaldehydfri og miljøvennlig. For at du skal få langvarig glede av HARO PARKETT,
anbefaler vi å rengjøre og pleie den som beskrevet nedenfor.
Grunnleggende pleie:
Tørr rengjøring:
Som regel er det tilstrekkelig å tørrengjøre parketten med en mopp, kost eller
støvsuger. Eventuelle gummimerker etter skosåler eller fettflekker kan enkelt
fjernes med clean & green® activ.



Fuktig rengjøring:


Det er nødvendig å pleie parkettoverflaten for å beskytte den. Avhengig av
belastningen på overflaten pleies den med clean & green® natural fortynnet i
vaskevannet . Tilsett ½ doseringshode clean & green® natural per 5 liter vann.



Tørk deretter over flaten med en klut som er vridd godt opp. Gulvoverflaten må ikke rengjøres
for fuktig – det må aldri bli liggende vann på gulvet. Du kan gi gulvoverflaten optimal glans ved å
etterpolere med en vedlikeholdsklut.

Intensivpleie:
Fuktig rengjøring:
Avhengig av hvor skitten og trafikkert gulvoverflaten er, vil det være nødvendig å grunnrengjøre
den. Til dette benyttes middelet clean & green® active.





Tilsett ½ doseringshode clean & green® active per 5 liter vann.
Tørk deretter over flaten med en klut som er vridd godt opp. Gulvoverflaten
må ikke rengjøres for fuktig – det må aldri bli liggende vann på gulvet. Gjenta om nødvendig
prosessen
.
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Nyttige råd:
Romklima:


For at gulvet skal få beholde sin verdi, men også for at menneskene skal føle seg vel, kreves det
et inneklima med ca. 50-60 % relativ luftfuktighet ved en romtemperatur på ca. 20 °C.



For å holde luftfuktigheten konstant – spesielt i fyringsperioder – anbefales det å bruke en
elektrisk luftfukter. Dermed unngår du ekstrem uttørking av gulvet.

Verdibevaring:


For å unngå forringelse av HARO-parkettgulvet, bør det brukes filtputer (fås kjøpt hos HAROforhandlere) under stol- og bordben samt dørmatte i inngangspartiet (for å unngå fukt, smuss og
sand på parkettoverflaten).



Hjul under lene- og kontorstoler må samsvare med DIN 68 1 31, kun hjul med mykt belegg skal
brukes. Et annet godt tips med henblikk på forebyggende tiltak er polykarbonatmattene som vi
tilbyr. Damprengjøringsmaskiner er ikke egnet for rengjøring av parkett.
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