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Lakkerte parkettgulv - hjemmemiljø
Vær oppmerksom på at ulike treslag har ulike egenskaper 
slik som hardhet, inntrykks- og ripefølsomhet, farge mm.
Fargen på alle parkettgulv forandres når pakken åpnes og 
gulvet blir utsatt for UV-lys. Kirsebær, valnøtt samt varme-
behandlede treslag forandres mest.

Vær oppmerksom på at fete/blanke  flekker synes tydligere 
på gulv med en matt overflate, spesielt i rom med släpljus. 
Vedlikeholdsfrekvensen må derfor tilpasses til rommet, 
smussbelastning og lysinnslipp.

Innendørsklima
Rett inneklima og luftfuktighet er viktigt  for at  parkett-
gulv ikke skal  formforandres mer enn normalt.  I nye hus 
bør man være spesielt oppmerksom på dette. Byggfukt og 
høy sommerfukt krever god ventilasjon og eventuelt opp-
varming. Luftens relative fuktighet innendørs skal ligge 
mellom 30 % og 60 % RF. Under fyringssesongen kan det 
i blant bli for tørt, under 30 % RF, da kreves det at luften 
tilføres fuktighet ved hjelp av f.eks. luftfukter. Husk at ved 
gulvvarme får overflatetemperaturen aldri overstige 27°C.

Daglig rengjøring
Ved daglig rengjøring behøves normalt kun tørre 
rengjørinsmetoder, tørrmopping eller støvsuging.

Ved grundigere rengjøring, fukttørk gulvet med en godt 
oppvridd microfibermopp. Våtmopp anbefales ikke etter-
som den etterlater seg for mye vann på parkettgulvet. Til-
sett eventuelt noen dråper Tarkett Bioclean eller et mildt 
syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak i vannet.  
Bruk ikke såpe på lakkede overflater da det kan danne seg 
en fet hinne. For vanskelige punktflekker på først og fremt 
mattlakkerte gulv, anbefales det å spraye Tarkett Bioclean 
utspedd 1:20 med vann på flekken, samt gnikke med en 
microfibermopp. 

Etter mange års bruk kan lakkoverflaten friskes opp med 
Tarkett Lakkrefresher. Gulvet får en ny glans og blir enklere 
å holde rent. 

Tarkett Lakkrefresher skal påføres tynt, gjerne med  
microfibermopp og i bordenes lengeretning. Rist flasken 
før bruk.

Smussforebyggende tiltak
Stopp smussen ved ytterdøren med passende avtørknings-
matter.  Jo mer smuss du stopper ved døren, desto mindre 
rengjøring behøves i lokalene. Husk at grus sliper og 
skader gulvet. Møbelknotter og beskyttelesmatte under 
rullende  hjul minsker risikoen for riper. Væske skal tørkes 
opp med det samme.

Flekkfjerning
Tarketts lakkerte parkettgulv har en høy flekkbestandig-
het. For best resultat bør flekker fjernes når de er ferske. 
Når flekken er borte skal gulvet fukttørkes med rent vann. 
Bruk en ren, godt oppvridd, fuktig klut. 

Flekker fra Tas bort med

Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, 
krem, kaffe, te

Syntetisk rengjøringsmiddel 
uten ammoniak, f.eks. Tarkett 
Bioclean i lunkent vann

Sjokolade, fett, skokrem, gummi-
hæl merker, olje, tjære, asfalt

White Spirit

Fargebånd, fargesøl, blekk, 
kulepenn, leppestift

T-sprit

Urin, oppkast Syntetisk rengjøringsmiddel 
uten ammoniak, f.eks. Tarkett 
Bioclean i lunkent vann

Blod Kaldt vann

Proteco
Proteco overflatebehandling inkluderer et komplett sorti-
ment av rengjørings- og vedlikeholdsprodukter for daglig 
og periodisk vedlikehold, spesielt utviklet for parkettgulv 
fra Tarkett. Bruk bare Tarketts produkter på parkettgulv fra 
Tarkett og følg våre utførlige anvisninger og instruksjoner 
– da får du garantert beste resultat!

Sett gjerne opp disse vedlikeholds- 
rådene på innsiden av skapdøren
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