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RENHOLD / VEDLIKEHOLD
TARKE7T PARKETT
FLOORS

RENGJØRING

eVeY-41

Parkett er laget av spesielttørket tre og skal ikke utsettes for mer fuktighet enn nødvendig.
Tarkett parkett holdes lett ren med støvsuging.Når man anser det nødvendig,tørkes gulvet over
med en tørr mopp eller med en godt oppyridd klut. Vannet tilsettes syntetiske rengjøringsmidler
etter behov. "Våte" rengjøringsmetoder skal aldri benyttes på parkett.

FLEKKFIERNING
Fjern flekken mens den er ny. Tørk over etterpå med en gulvklut som er godt oppyridd i rent
vann.
FJERNESMED:
FLEKKAV:
Syntetiskrengjøringsmiddel
Frukt, bær, saft, melk, fløte, leskedrikk,øl, vin,
kaffe te
White spirit
Sjokolade,fett, olje, skokrem, merker etter sko,
"ære o asfalt
Røds rit
Far ebånd stensil kule enn blekk le estift
S ntetisk ren "ørin smiddel
Urin
Kaldt vann
Blod

LAKKERING
Tarkett parkett leveresferdigbehandletog med en meget slitesterk og kjemikaliebestandig
herdelakk. Det er derfor ikke nødvendigå lakkere parketten før gulvet tas i bruk. Om man likevel
av spesielleårsaker,eller etter mange års bruk, skal lakkere parketten anbefalervi følgende: Matt
eksisterendelakkflate med et fint sandpapir nr. 120 (til laserte parkettgulv nr. 180), støvsugog
tørk over med en klut fuktet med rødsprit. La gulvet tørke helt før lakkering. En 2-komponentDDlakk av anerkjent fabrikat gir det beste resultat, men alkyduretan-lakk(oljebasert) og
akryluretan-lakk(vannbasert) kan også benyttes.
Om gulvet har vært benyttet skal det først vaskesmed grovrent, kraftvask, fagvaskeller lignende
før mattpussing. Dette for å fjerne eventuellefettrester.
NB! Bruk ikke vannbasert lakk på Bøk, Bøk Mahogany og Diamant Furu.

Passpå at gulvet ikke lakkesfast til fotlister o.a. Følg lakkfabrikantensanvisninger.

SLIPING
Kommerpå tale etter mange års bruk, gjennomsnittlig ca. 20 år, avhengigav bruken. Normalt
ganger, 20 mm 7-8 ganger og 10 mm 2-3 ganger. 7 mm Plankwood
kan 14 og 22 mm slipes
kan ikke maskinslipes,men mattpussesog lakkeressom ovenfor ved behov.

GENERELLERÅD
Husk å bruke en egnet avtørringsmatte—gjerne både uten- og innenfor entrkløren. Det er
fremfor alt ripende sandkorn som skader gulvet. Det er ingen dårlig vane å bytte til "innesko".
Likeledeså sette beskyttende knotter under stolben o.l. Metallknotterer bedre enn filt. Selvfor
lamellparkett spiller luftfuktigheten en viktig rolle. Ved passendeoppvarmingkombinert med god
ventilasjon kan du selv bidra til å bevare gulvet pent. For høy/lav luftfuktighet kan skade gulvet.
30-40 % RFv/ca. 20° C er ideelt.
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TarkettCelifoam3 mm

European
Phaoring
Division

Art No: 19801302,19801305

98,3%pure LD-polyethytene

-

0.2%nucleating
agent

(Organkacidkarbonate)

1.3%Iubricator

(Glycerolmonostearate)

0,2%UV-stabilizer

(HALS-stabiber)

,

'
1nthe eventof fire,Justcarbondioxide
is reteased,
no dangerous
gsses,
The materfalburnsvery.slowly.
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Tarkett
Eurepaanflooring

TarkettCellfoam 3 mrn.
Art.nr.:19801302, 19801305.

Rawmaterial:

Lowdensitypolyethylene

Blowing agent

Butanc

Celistrueture:

aosed celles

nCHNICAL PROPERTIES
Nominal density
Tensile strength

E1ongation

UNIT

VALUE

NORM
DIN 53420

MD

ASTMD 624-86

TD

ASTM D 62446

MD

ASTM D 3574

TD

ASTM D 3574

Waterabsonption

ASTM C-272-53

Thennal conductivity

DIN 52612

WaterpermeabiIity

SS021582

Compressive strengthat 30%
deflection

ISO 7214

Compressive strenghtat 50%
defIcetion

ISO 7214

Ageing resistance

SPO414
IS01798

Working tern craturerange

TarkettAB. Hanaskog.
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Tarkett SO
Nordic4000 TC
Produktbeskrivelse:
Heteragent vinylbelegg med skumbakside. Beleggethar innebygget at kalandrert sjikt som
sammen med glassfiberbærer gir belegget meget god stabilitet og god gjenreisning av
inntrykksmencer. Overflaten er forsterket rned Top Clean ( PUR) for lettere renhold

Bruksområe:
Belegget er utviklet for bolig miljøer ,med krav til lydkomfort, gangkomfort, slitestyrke og renhold.
Naturlige bruksområder er alle husets terre rom. Nordic 4000 TC kan også brukea i yrkesbygg
med lettere trafikk.

S

sifikas-oner
Resulkft
Ikke teStet
Ikkegodkjeår .
0,05 m
et.vr 18 dlit
GOD
Ikke teStet
Ikke testet
12 iag/rn
<lOji
xh

Lecoing:
Nordic 4000 TC kan legges på alle gulv som er tørre, rene, plane og med tilfredssfillende stabilitot
Før legging skal fuktigheten måles i undergulvat,konf. NS 3420. Se også tabell under. Naytrale
menster skal endesnues. Tremønster og flisemenster skal ikke endesnues.Ved leggingav fiere
ruller, sital rullene soneres og legges i rekkefølge. Det skal anvendesguMim anbefalt for
vinylbelegg. Skjøtene skal sveises med sveisetråd eller sversevEeskefra Tarkett SOmmer. Se også
genere0 leggeanvisning for vinylbelegg.

Renhold:
Nordic 4000 TC holdes enkett rent med nøytrale vaskemidler (Ph 74). Ettersom belegget har Top•.
skal ikke brukes. Ved
Clean (PUR) overflate,.behaver man normalt Ikke bruke pølish. Grennsåpe
valg av lyse farger må renholdsfrekvensene tilpasses. Overflatatemperaturved undergulvsvarme
bør ikke overstige 35°C, konferer trykksaken « Fekta bm
Se egen renholdsanviSning
for
Nordic 4000 TC og byggrengjeringsanvisningfor vinyl.

Restfuktihet i unde ulv før le

in
TrekeerpI.. Kryasfiner V.fast spon
7%
7%
.13%
9%
15%
11%

c.
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KENGJØRINGSAN V ISNING

NORDIC 4000 TC
Ni,roic outA)TC cr ct 2..35mm hatcrugent vinylbelegg ined t sliwsjikt på 0,4 mnt pv.C. Overflaten cr behantlIct med Tipp Cican
(1-C). son; er putyunitert (PUR).
RENCJORING

•
•
Rengjøring av 5(na arealer. snm privathus. mindre furretningerog konturtnkaler etc.. krtver ugså.sin

•

o.¥rengjoringsutstyrct er 30111rcgcl tradisjunelt, Vi vit her gi nuen generelle råd.

DAGLIG ItENGJØRING

PERIOWSK RENGJØRING

Langitostog
Daglig renginfingutfores med langkost og klut. sorn vel
metude.Det er viktig å ectertørkemcd hardt uppwridd
klut.
Torr metode utfores med stovsuger.
ved bruk av rengjøringsvann tilsettcs ct noytralt rengjoringsmiddcl
mcd pti 7.0/8.0.

I privateItjem er det untadvendigå polishbehandle(bunc)vinyI.

Renglodngsmidkrskal ikkc overdeseres
da dette kan
medføreklebrigovertlatc, som lett kan gi feste fur
smum.Gulvet vU også en grå hinne som gir et
utsctnde.

rå

N13I Vals og doscring av rengjøringsmidterskal furctas
ener middellevcrandørens anvisning. .
•

Derimut kan detteanbefalespå sterkt trankkertearcalcr, og dcr
hvor det sanuid;$ef bruki lyse farger. Arbcidet utfores som
følger
I. Crundig oppskuring mcd vann tilsatt oppskuringsmiddel.
2. OppskuringsvanOfjernett. Skyll 2 gangermed rent vann.
3. Gulvene skal vare torreNr polishbehandlingen.
4. P3fer2-3 strek lsPt. Husk terketid mellomhvert Str0k.
S. Ved reetableringog flekkbotting,unngåpåføringav polish
på ikke-slitte arealer.
Velgespollsh(buning)skal det vedseneredagligrengitt!ing.
ikkebrukesgrunnsåpe
ag salm;nkk.

Unng3 bruk av sterke alkaliske midler, Somsalmiukkog•
groansåpe. Nuytraterengjøringsmidkr finnesi
forretn;ngeneson; oppvaskmiddel og som sPesielle
galvrcngjøringsmidler.

FLEKKER
Type

Kaffe, tc. sjukulade.barsaft. melk, øl, vin, [
Fargebåno,carbonpapir, kulepenn.
Ittsj.
Asfall, fett, alje. hælmerker. skokrem.
Ellod. ,
Urin.

,
Middel
.
Vann
tilsati noytrall rengjoringsmiddetelkr salrniakk.
.
ltødsprit.
WhitespIrW
Kaldt vann tilsatt salmiakk. .
. Vann lilsabnøytralt rengjØringsmiddel.

NB! Etter flekkrerning rengjøresmedren •ringsvann.
INNGANGSPART1ER
bmgangspartiedvindrang skal ha effektive mallepadier fur 3 reduseretilfårsclav smuss inn i bygningen.
G ENERELT
>181

Vinylgutv skadesav bensentolucn, aceton, cellulosetynner og ved jcvnlig bruk av skurepolver. Ved warlg
gummi kan vinylgulv misfarges.Ved langtidspåvirkning av VarmeoVer 35* C kan misfarging av gnlvMegg
Vinylgylv rkadce normall ikke av whilespirft , nidsprit, parafitt og kloroten.
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