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1. PRODUKTBESKRIVELSE
Gulvbord høvlet med not og fjær ment til innendørs bruk i tresorten furu.
Nedtørket til 6-8 % fuktighet. Levert overflatebehandlet med hardvoksolje i furu med
frisk kvist. Gulvene er lett børstet før overflatebehandling for best mulig slitestyrke i
overflaten.
Ved montering av gulvet anbefaler vi at du skrur med egnet festmateriell tilpasset
gulvets tykkelse og dimensjon.
Dette FDV dokument gjelder for alle profiler og dimensjoner av furu Gulvbord
Nedtørket.
NB: Bildet er kun ment som en illustrasjon på produkter som finnes i denne kategorien.
NOBB Modulnr:
Dimensjon:

Ulike dimensjoner (20x136,25x136, 25x158)

Farge:

Hvitpigmentert, Lysgråpigmentert, Mørkgråpigmentert

Overflatebehandling:

Hardvoksoljet (Sycos hardwaxöl – pigmentert naturolje)

Øvrige opplysninger:

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter
Gulvbord rengjøres regelmessig med støvsuging eller støvtørring med tørr klut. Man kan også rengjøre med godt oppvridd klut i
vann med eget rengjøringsmiddel beregnet for gulv med hardvoksolje.Osmo vask og rengjøringsmiddel 8016 er en type som kan
benyttes. Flekkfjerning utføres med fuktig klut og rengjøringsmiddel beregnet for hardvoksolje.
Bruk ALDRI tradisjonelle såper eller sterke alkaliske vaskemidler på et gulv behandlet med hardvoksolje da dette gradvis vil
svekke overflatens motstandsevne mot smuss og fukt.
Vedlikeholdsprodukter fra både Sycos eller Osmo kan benyttes til dette gulvet.
Ettersyn/kontroll
Fuktig trevirke kan fremkalle vekst av muggsopper. Misfarging, sorte prikker og grå flekker indikerer dette.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Påføring av f.eks. Osmo rens og rengjøringsvoks renser og frisker opp overflaten. Voksen påføres med en fille, en tett kost eller
en bred sparkel i meget tynt lag. Det kan også masseres inn med poleringsmaskin. Beste motstandsdyktighet mot smuss oppnås
ved etterpolering med poleringsmaskin. Følg ellers produsentens anbefalinger på emballasjen.
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3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Antatt teknisk levetid uten utskiftninger
> 50 år forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.
Garanti og vilkår
Sett inn garantiperioden og ev. vilkår for garanti
Fuktbestandighet
Er ømfintlig overfor fukt
Renholdsvennlighet
God
Øvrige opplysninger
Avfallshåndtering: Forbrenning i forbrenningsovn eller innlevering til godkjent avfallsdeponi. Kode for avfallshåndtering er
1141/0400/0600/____(fire siste siffere er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.

4. TEKNISK SERVICE
Produsent/importør
Postadresse
Postnr. og poststed
Telefon
E-post
Internett
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