UMIDDELBART ETTER MONTERING AV GULVET
Quick-Step Livyn-vinylgulv er klare til bruk og trenger ingen spesiell overflatebehandling.
Vær imidlertid oppmerksom på at hvis gulvet er limt til undergulvet, så må du ta hensyn til limets tørketid. Bruk
anbefalt Quick-Step Livyn-vinyllim og følg instruksene nøye. Hvis gulvet er montert flytende, kan du gå på det
med en gang.
Fjern alt løst rusk og rask fra gulvet, først med en støvsuger og deretter med en fuktig mikrofibermopp. Det skal
bare brukes vann, og det skal vaskes til vannet fortsatt er klart og det ikke er noe smuss igjen på gulvet. Lim-,
puss- og malingrester bør fjernes så snart som mulig med en klut. De fleste levninger kan fjernes med vann og
et vanlig rengjøringsprodukt for vinylgulv.

DAGLIG PLEIE OG VEDLIKEHOLD
1. Fjern alt løst rusk og rask fra gulvet med en støvsuger
eller feiekost. Rengjør deretter gulvet regelmessig med
rengjøringsmiddelet som anbefales for Quick-Step Livynvinyl, oppløst i vann. Bruk lokket på flasken på flasken som
mål, og hell to lokk med rengjøringsmiddel i en bøtte med
lunkent vann.
2. Vask gulvet med en fuktig, lofri klut eller mopp som er
dyppet i vann blandet med rengjøringsproduktet.
3. Tørk av gulvet med en tørr klut inntil fuktighet ikke lenger
er synlig på gulvet.

BOLIG,
VEDLIKEHOLDSINSTRUKSER

FEILSØKING
Rubbemerker:
Årsak: Svarte striper etterlatt av ting som er laget av hard gummi.
Løsning: Rubbemerker kan lett tørkes av med rengjøringsmiddelet som
anbefales for Quick-Step Livyn-vinyl og en svamp.
Riper:
Årsak: Riper kan oppstå på grunn av for mye sand og/eller smuss på gulvet.
Løsning: Bruk en egnet dørmatte til å forebygge dette problemet. Gulvet
bør også feies daglig når det kommer mye sand eller smuss inn i rommet.
Bruk av et rengjøringsmiddel for Quick-Step Livyn-vinyl kan også bidra til
å gjøre mikroriper mindre synlige. En dyp ripe kan fylles med et spesielt
reparasjonssett med voks. Ta kontakt med teknisk avdeling for informasjon
om hvordan du kan anskaffe og bruke dette settet.
Dårlig eller matt utseende:
Årsak: Etter påføring av mange ujevne lag med rengjøringsprodukter, kan
gulvet få et matt eller dårlig utseende. Dette skyldes akkumulering av lag
med smuss.
Løsning: Dette kan lett løses ved bruk av Quick-Step Livyn Clean. Ta kontakt
med teknisk avdeling for å få tips om hvordan denne lagakkumuleringen kan
fjernes.

Groper
Årsak: Meget tunge gjenstander med skarpe kanter kan ha etterlatt groper i
gulvet.
Løsning: En grop kan fylles med et spesielt reparasjonsett med voks. Ta
kontakt med teknisk avdeling for informasjon om hvordan du kan anskaffe og
bruke dette settet.
Flekker
Årsak: Det er meget usannsynlig at det oppstår permanente flekker på et
Quick-Step Livyn-vinylgulv. Det kan skje når meget aggressive kjemikalier
eller produkter blir liggende lenge på gulvet.
Løsning: Fjern flekkene så raskt som mulig. Jo lenger søl får ligge på gulvet,
jo høyere er risikoen for permanente flekker. Standhaftige flekker kan fjernes
med Quick-Step Livyn-vinylrengjøringsprodukter eller med utvannet aceton.
Ta kontakt med teknisk avdeling for å finne en løsning for skader på gulvet
som ikke kan utbedres gjennom rengjøring eller ved å følge disse anvisningene.

NYTTIGE TIPS OG KNEP
TIPS 1: Smuss, sand og sleping av tunge møbler, kan alle lage
riper i gulvet. Det må tas forholdsregler for å unngå dette. Løft
tunge møbler i stedet for å slepe dem, lag en rengjøringssone ved
inngangen til boligen og bruk en matte under kontorstoler og filt
under møbler.
TIPS 2: Bruk dørmatter av god kvalitet ved hver dør med
inngang utenfra, til å beskytte mot sand og stoff som kan lage
riper i gulvet. Sørg for at de er store nok og at de rengjøres
regelmessig, slik at de forblir effektive.
TIPS 3: Følg alltid instruksene som står på

Kontaktopplysninger for teknisk avdeling
technical.services@unilin.com

rengjøringsproduktet. Det anbefales å bruke Quick-Step Livynvinylrengjøringsproduktet, ettersom andre produkter kan skade
gulvet. Det må aldri brukes aggressive rengjøringsmidler, såpe
eller skuremidler, eller rengjøringsmidler som inneholder olje eller
voks.
TIPS 4: Vær oppmerksom på at våte gulv kan være farlige. Hvis
det er mulig bør du sette opp skilt som varsler om våte gulv, og
alltid vente med å gå på gulvet til det er helt tørt.
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