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PLEJE- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING
AF WICANDERS KORKGULVE
Et Wicanders korkgulv fra serierne Hydrocork, Wood Resist+,
Wood Resist og Wood Go er beskyttet af en særdeles slidstærk
overflade i klar vinyl på 0,30 til 0,55 mm.
Daglig rengøring
Til normal rengøring anvendes støvsuger, kost og evt. gulvmoppe. Skal gulvet vaskes anvendes et ph-neutralt rengøringsmiddel f.eks. Trip Trap Vinyl- og Laminatsæbe.
Vinyl- og Laminatsæbe opløser og fjerner snavs. Sæben
opbygger ikke sæbefilm på overfladen, hvorfor den er specielt
velegnet til ikkesugende overflader.
Vask gulvet med Vinyl- og laminatsæbe ca. en gang månedligt
eller efter behov.

Brug ikke gummimåtter eller gummihjul, da det kan misfarve
gulvet. Undtaget er kontorstole med godkendte hjul.
Skal der udføres arbejde i rummet, efter at gulvet er lagt, bør
hele gulvfladen beskyttes med enten træfiberplader, pap eller
en kraftigt plastmåtte. Plastik kan ikke anbefales, da det kan
misfarve overfladen. Tape ikke direkte på gulvet, da tapen kan
sætte sig meget fast. Afdæk ikke hvis gulvvarmen er i drift.
Brug aldrig hårde børster eller rengøringsprodukter der indeholder slibemidler eller opløsningsmidler.
Vigtigt! Hold øje med skocreme, stoleknopper og måtter med
gummibagside da de kan indeholde kemikalier som misfarver
vinyloverfladen.

Sådan gør du
Særligt vanskelige pletter kan inden gulvvask fjernes med Trærens (følg vejl. på etiket).
Til daglig rengøring blandes 2,5 dl. Vinyl- og Laminatsæbe med
10 liter varmt vand (følg vejl. på etiket).
Vask gulvet i gulvbelægningens længderetning. Det anbefales
at arbejde med to spande, hvoraf den ene bruges til at vride
kluden op i, mens den anden rummer rent sæbevand.
Det er vigtigt, at der vaskes med en hårdt opvredet klud eller
moppe – brug så lidt vand som muligt.
Det er vigtigt, at der ikke efterlades blankt vand på gulvet efter
gulvvask.
Brug ikke rengøringsmidler med højt indhold af kemikalier eller
sæber/andre fedtstoffer, da dette kan misfarve overfladen.
Beskyt korkgulvet mod slid
Foran indgangspartier kan fodriste med fordel placeres, disse
sikrer, at korkgulvet ikke udsættes for grus og småsten, hvilket
meget hurtigt vil kunne ses på overfladen.
Ved indgangspartier bør placeres dørmåtter for at forhindre
vand og snesjap i at komme på gulvet.
Undgå at trække/slæbe møbler henover gulvet. Under borde
og stole m.v. skal monteres filtdupper, for at undgå ridser og
slitage. Under f.eks. kontorstole monteres køreplader, eller hjul
udskiftes med specielle gummihjul egnet til vinylgulve.
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