Vedlikeholds
brosjyre
NO

Hvorfor Pergo
vedlikeholdsprodukter?
•

Rengjøring av gulvet med Pergo vedlikeholdsprodukter er enkelt og effektivt.

•

Beskytt gulvets vakre og opprinnelige preg. Med Pergo vedlikeholdsprodukter unngår du avsetninger:
smuss og uhygieniske rester fjernes lett.

•

Du opprettholder gulvets garanti ved å bruke Pergo vedlikeholdsprodukter!

•

Produktene er spesielt utviklet for og testet på Pergo laminatgulv,
så du kan føle deg trygg på at du gir gulvene dine det rette vedlikeholdet.

PGCLEANINGKIT

PGCLEANALL1000

PGREPAIR

•

Rengjøringssett i høy kvalitet
med ekstra langt håndtak

•

Frisk og behagelig duft

•

•

Microfiberklut, tåler
maskinvask opp til 60 °C

•

Fjerner tilsmussing og flekker

Enkel reparasjon av skadde
gulv

•

Fargekart er tilgjengelig for
perfekt matching med ditt
Pergo-gulv

Finnes hos din nærmeste forhandler eller i nettbutikken på www.pergo.com.
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Etter installasjon

Pergo laminatgulv med AquaSafe-teknologi og 5 års våt-garanti har et vannavstøtende belegg
som hindrer vann i å trenge inn i skjøter i gulvet. Det betyr at du kan rengjør dem med vann uten
bekymringer! Men sørg for å fjerne alt vann innen 12 timer.
Pergo laminatgulv med AquaSafe-teknologi og 10 års våt-garanti har ekte fas på 4 sider og er

Den første grundige rengjøringen etter montering av gulvet

våre mest vannbestandige gulv, fordi de har en presset fas på fire sider av planken. Dette gir den
beste mulige beskyttelsen mot vann, men sørg for å fjerne alt vann innen 24 timer!

Når du kjøper et Pergo-gulv vil du oppdage at vi har tenkt på alt. Ingen ekstra toppstrøk eller beskyttelse er
nødvendig. Men når du er ferdig med monteringen kan du bare støvsuge det og nyte det nye gulvet og den flotte
finishen.
Følg disse instruksjonene:
1.

Fjern alt grovere smuss med en myk kost og feiebrett.

Damprengjøring

2.

Støvsug gulvet grundig eller bruk mopp med en tørr Pergo mikrofiberklut.
Sørg for at støvsugeren er utstyrt med myke hjul og en spesialbørste for parkett.

For vannbestandig Pergo laminat

3.

Fjern vanskelig smuss som angitt i smussfjerningsguiden på side 7.

4.

Rengjør med en litt fuktig Pergo mikrofiberklut som beskrevet i "Månedlig rengjøring:
litt fuktig".

1. Støvsug eller mopp gulvet grundig. Sørg for at støvsugeren er utstyrt med myke hjul og en spesialbørste for
parkett.
2. Fyll en bøtte med vann og tilsett to fulle korker med Pergo Floor Cleaner. Tørk over gulvet med litt fuktig Pergo
mikrofiberklut, som er fuktet med denne løsningen. Skyll moppen med jevne mellomrom.
3. Fyll opp en bøtte med rent vann for å skylle opp moppen. Skyll mikrofiberkluten og vri den godt opp.

Rengjøring

Så tørker du over gulvet en gang til og lar det lufttørke.
TIPS
!! Bruk mopp i plankenes eller flisenes retning for å unngå streker ved tørking.

Rengjøring uten striper, uke etter uke
For standard laminat i Pergo-seriene

Gulvvaskemaskin

Ukentlig rengjøring: tørt
For regelmessig vedlikehold anbefaler vi å bruke

1. Støvsug eller mopp gulvet grundig for å være sikker

støvsuger eller tørr Pergo-mopp en gang i uken.

på at fjerner alt støv. Sørg for at støvsugeren er utstyrt

Moppens spesielle fiber har høy kapasitet for å ta opp

med myke hjul og en spesialbørste for parkett.

støv.
2. Fyll en bøtte med vann og tilsett to fulle korker
TIPS

med Pergo Floor Cleaner. Tørk over gulvet med litt

!! Ikke bruk engangskluter. Disse inneholder ofte

fuktig Pergo mikrofiberklut, som er fuktet med denne

oljeprodukter som tiltrekker støv, og de kan etterlate flekker

løsningen. Skyll og vri opp regelmessig og unngå for

på gulvet ditt.

mye vann.

Månedlig rengjøring: litt fuktig

3. Fyll opp en bøtte med rent vann for å skylle opp

Én eller to ganger per måned, avhengig av hvor intenst

moppen. Skyll mikrofiberkluten og vri den godt opp.

gulvet brukes og hvor skittent det blir, anbefaler

Deretter tørker du over gulvet igjen inntil det er helt

vi en mer grundig rengjøring med en litt fuktig

tørt.

mikrofibermopp. Pass på å ikke bruke for mye vann:

For AquaSafe gulv med 10 års våt-garanti kan du bruke en gulvvaskemaskin med enkel disc eller en vask/
tørk-maskin. Gulvvaskemaskiner som anbefales må ha lav hastighet og være små og kompakte, beregnet for
lett daglig rengjøring. De må veie mindre enn 50 kg, så middels store og sitte-på-maskiner anbefales ikke.
Også høytrykksvaskere må unngås. Bruk en myk fiberbørste eller en hvit/rød pad med et gulvtrykk på mellom
15 og 30 kg. Vanntemperaturen kan bli maksimum 45°C og kan ikke brukes under trykk. Sørg for å bruke
gulvvaskemaskiner med enkel disc ved lav hastighet for å unngå polering.
Du kan også bruke damprenser på disse gulvene, dersom du bruker en egnet duk som dekker dampåpningen
for å unngå direkte kontakt med gulvet. Duken sørger for at varme og damp fordeles jevnt slik at man unngår
kondensering på gulvet. Sørg for at du alltid bruker den med lav effekt. Rengjør i plankenes lengderetning og
ikke hold maskinen for lenge på samme sted. Sjekk instruksjonene fra produsenten av damprenseren for å finne
detaljert informasjon.
Etter rengjøring må all fuktighet tørkes av fra gulvet med en tørr mopp eller en våtstøvsuger. Skrubbe- eller
strippemaskiner er ikke tillatt, fordi ditt Pergo laminatgulv ikke skal poleres eller vokses.

Det er unødvendig og kan skade gulvet ditt.
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Vanskelig smuss
Veiledning for fjerning
Sølete fotavtrykk, et søl eller et stygt kutt, livet skal leves, og laminatgulvet ditt får noen merker som viser nettopp det. Men ikke få panikk: vanligvis kan du fikse det. Men forskjellige typer flekker vil kreve forskjellig håndtering. Derfor har vi laget denne nyttige veiledningen for deg.

Lokal flekk
Påfør Pergo Floor Cleaner på flekken. La den stå i

Stearin og tyggegummi
La den bli hard først, og skrap forsiktig av.

noen minutter for å trekke inn i flekken. Bruk en ren
klut* fuktet med lunkent vann til å fjerne flekken.
Gjenta prosessen om nødvendig.

Gulv som har blitt matte
Bruk Pergo Floor Cleaner som beskrevet i
rengjøringsguiden på foregående sider.

Sjokolade, fett, fruktjuice, drikke, vin
Fjern flekker så raskt som mulig med en fuktig klut*.

Fettavsetninger på gulvet

Bruk Pergo Floor Cleaner fortynnet med lunkent

For å fjerne film skal du skal du jobbe med mindre

vann.

områder av gangen (10 - 15m²) og fukte overflaten
med en fuktig mopp. Hell konsentrert Pergo Floor

Gummimerker

Cleaner i en sprayflaske og spray 4-5 ganger på én

Tørk av med en tørr klut*, bruk deretter Pergo Floor

kvadratmeter fuktet gulvflate. Vent i 1 minutt og tørk

Cleaner om nødvendig.

av gulvet med en fuktig klut. Tørk deretter gulvet med
en tørr mopp. Om nødvendig, gjenta disse trinnene

Kroppsvæsker (blod, urin etc.)
Fjern dette med en fuktig klut* så snart som mulig.

inntil smuss og fett har blitt fjernet. Tørk alltid over
med tørr mopp etterpå.

Hvis flekken har tørket: gni kraftig med en tørr
klut* eller en klut som er litt fuktet med Pergo Floor
Cleaner.

Hakk/dype riper
Bruk Pergo Repair Kit. Dette settet inkluderer en
smeltekniv, slipeputer og 7 voksblokker, som gir

Neglpolish, skokrem, leppestift, tjære osv.

garantert usynlig gulvreparasjon. Sjekk nettstedet

Fjern det så raskt som mulig med en tørr klut* eller

vårt

en klut som er litt fuktet med Pergo Floor Cleaner.

www.pergo.com for fargekombinasjonsskjema og

Om nødvendig: bruk metylert sprit, aceton eller

instruksjoner for reparasjonssettet.

husholdningsløsemiddel. Prøv på et lite område først.

* Vi anbefaler å bruke en hvit bomullsklut.
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Tip og triks
•

Sand, grus, møbler ... mange ting kan lage riper i gulvet. Du kan gjøre noen ting for å

•

unngå det: løft møbler istedenfor å dra dem, sett på filtputer på bena, bruk kontorstoler

Vi anbefaler at du velger produkter som anbefales av Pergo: De er designet for å
fungere perfekt sammen med Pergo laminatgulv.

med myke hjul eller bruk en stiv matte under, sørg for at støvsugeren har myke hjul og
en spesiell parkettbørste.

•

Bruk aldri vaskemidler med naturlig såpe. De vil etterlate et klebrig belegg på
overflaten som vil samle støv og smuss som er vanskelig å fjerne. Det samme gjelder

•

Plasser dørmatter ved alle inngangsdører for å minimere rengjøringsbehovet og

vaskemidler som inneholder skurepartikler som kan gjøre overflaten mattere.

beskytte gulvet. Sørg for at matten er stor nok og at den rengjøres regelmessig.
•
•

Sølt væske må alltid fjernes fra gulvet umiddelbart.

Følg alltid instruksjonene for vedlikeholdsproduktene du bruker. Hvis du bruker for mye
av rengjøringsproduktet kan det gi en fettet avsetning på gulvet.
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pergo.com

Pergo er et kvalitetsprodukt produsert av

bv, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgium

