
FDV HERDET TREGULV 
Forvaltning - Drift - Vedlikehold 

Denne dokumentasjonen gjelder for 

PRODUKTNAVN:  IRONWOOD______________________________________ 
DEKOR/ARTIKKELNR: ______ALLE_______ 

Tekniske spesifikasjoner 
 
Dimensjoner: 11X205x2200mm 

Innhold pk: 1,804 

Innhold pall: 72,16 

Vekt pk/pall: 18/740kg 

Klikksystem: Masterclick Plus / UniZip 

Garanti fra produsent: 25år privat / 5år offentlig bruk 

Tregulv i 11mm tykkelse limt sammen av 3 sjikt, hvor underlaget er langsgående og parallelt med 
toppsjiktet, mens mellomsjiktet består av HDF for ekstra stabilitet og hardhet sammenlignet med 
f.eks furu. Tregulv er produsert med Woodpowder-teknikk. Gulvene skal legges på godkjent 
underlag. NB: Herringbone/Fiskebensgulv setter større krav til trykkfasthet i underlaget. 

Overflatebehandling: Lakkert eller oljet.    
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ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Forebyggende tiltak: 
Sand, smuss og fuktighet kan medvirke til unødig slitasje og skade på tregulvet. 
På spesielt utsatte steder bør gulvet beskyttes med matter og filtknotter under stoler og møbler 
etc. Utvis stor forsiktighet ved flytting av tunge ting som kjøleskap, oppvaskmaskiner, 
veggseksjoner osv. På eventuelle kontorer bør gulvet utstyres med egne matter for kontorstoler. 
Tregulv er av ekte tre som endrer farge når det blir eksponert av UV-stråler. Enkelte treslag mer og 
raskere enn andre og det kan derfor være lurt å utsette bruk av tepper og lignende. 
Vær forsiktig med tepper og matter, spesielt på oljede overflater da baksiden kan reagere eller 
slipe ned overflatebehandlingen/innfargingen på gulvet. 

Rengjøring og vedlikehold: 
Bruk så tørre rengjøringsmetoder som mulig. Gulvet kan rengjøres ved støvsuging, tørrmopping 
eller med en godt oppvridd klut. Bruk syntetiske rengjøringsmidler etter behov.  
Unngå salmiakkholdige vaskemidler. NB! Bruk aldri Grønnsåpe.  
La aldri sand eller vann bli liggende på tregulv. 

Fjerning av flekker: 
Generelt så skal flekker/søl fjernes umiddelbart. Etter flekkfjerning må du tørke gulvet med en godt 
oppvridd klut. Bruk kun rent vann. Vær alltid varsom med kjemikalier/rensemidler på gulvet. 

Ettersyn og vedlikehold av LAKKERT overflate: 
Ved normal bruk skal det ikke være nødvendig med etterbehandling av gulvene. Er det slurvet med 
vedlikeholdet og gulvet har blitt så slitt at treet er misfarget, må gulvet behandles på ny. 

Ettersyn og vedlikehold av OLJET overflate: 
Når gulvet er lagt og før det er tatt i bruk bør det behandles med Saicos Wash Care Oil. 
Dette er en tynn hardvoksolje som enkelt moppes på gulvet og gir en ekstra beskyttelse. 
Det er vanskelig å anslå et konkret vedlikeholdsintervall da dette vil variere med bruk, 
men vi anbefaler at det minimum 1 gang i året gjøres en behandling med vedlikeholdsolje på et 
oljet/hardvoksoljet gulv. Behandlingen gjøres på rent/nyvasket gulv, og på samme måte som man 
vasker gulvet så kan brukeren selv moppe på behandlingen. Oljede gulv kan behandles der det er 
slitt, man trenger ikke behandle hele gulvet. 

Riper og mindre merker kan ofte «poleres» bort med refresher eller olje, mens større hakk kan 
utbedres med f.eks reparasjonsvoks. Ta kontakt med forhandler av gulvet dersom du er usikker 
eller trenger råd til pleie og vedlikehold av gulvet ditt. 

Type flekk Fjernes med

Frukt, bær, vin, saft, 
fløte, leskedrikk, øl, 
vin, kaffe, te, 
sjokolade og fett.

Saicos Ecoline Magic Cleaner eller aceton

Olje, gummi, 
neglelakk, skokrem, 
skomerker.

Saicos Ecoline Magic Cleaner eller aceton

Fargebånd, 
kulepenn/tusj, blekk, 
leppestift og maling.

Saicos Ecoline Magic Cleaner, aceton eller white spirit
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DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 

Fuktbestandighet: 
Tregulv er ømfintlig overfor vann søl / fukt, derfor må vann fjernes umiddelbart. 

Inneklima: 
Tre er et levende materiale, som puster og søket etter likevekt i forhold til miljøet. Om luften i 
rommet er tørr, vil treet krympe. Dette kan lede til deformasjon av gulvet og mer eller mindre store 
sprekker i gulvet. I motsatt fall, med høy luftfuktighet vil gulvet ekspandere og svelle, som kan 
resultere i konvekse bord. Temperaturen i rommet må alltid ligge mellom 18-22°C, og den relative 
luftfuktigheten skal ikke være lavere en 35% eller høyere enn 65%. Lav fuktighet eller for store 
variasjoner i luftfuktigheten er ikke bra for parketten.  

Pass spesielt på inneklimaet ved hard fyring i vinterhalvåret. Om vinteren kan det være lurt å tilføre 
rommet fuktighet. Hvis luftfuktigheten avviker stort fra det anbefalte nivået vil dette gjøre at 
tregulvet krymper eller ekspanderer. Dette kan vise seg blant annet ved at bordene sprekker i 
skjøtene. Nybygg bør være oppvarmet og utluftet regelmessig i minst 6-8 uker før parketten 
legges. I prinsippet er parkettlegging noe av det siste du gjør før innflytting. Det gjelder også ved 
eventuell oppussing. Unngå fukt! Produsent påtar seg ikke ansvar for feil som er et resultat av 
fravikelse fra overnevnte, og er heller ikke dekket av garantien. 

Les mer om dette i vår informasjon om parkettgulv. 

Gulvvarme: 
Gulvet kan legges på gulvvarme under visse forutsetninger: 
• Gulvvarmen må fordeles jevnt utover gulvet, ikke i soner 
• Temperaturen på overflaten må aldri overstige 26°C 
• Elektrisk gulvvarme legges med maks 60 Watt/m2 
• Tepper med gummiert bakside kan ikke benyttes, da temperaturen lett kan overstige 26°C 
• Generell bruk av tepper, rugs eller matte på gulvvarme kan føre til for høy varmeutvikling. 
     Sprekker mellom gulvbordene og deformasjon kan forekomme. 

For høy temperatur på gulvet kan føre til sprekker, sprekker mellom gulvbordene og deformasjon i 
tregulvet. Gulvet må ha romtemperatur ved legging, og gulvvarmen skal gradvis økes etter 
legging. For å forsikre deg om et perfekt resultat anbefaler vi bruk av en profesjonell gulvlegger. 

Miljøpåvirkning og anvisning for behandling av avfall: 
Anbefalt utluftingstid: Foreligger ikke. 
Emisjon:    Tilfredsstiller krav til emisjonsklasse E1. 
       Emisjon av formaldehyd under grenseverdien på 0,12 mg/m3 luft. 
Avfallstype:    Overflatebehandlet trevirke. 
Avfallshåndtering:   Forbrenning og energiutnyttelse. 
Øvrige opplysninger:   Det finnes ingen resirkuleringsplan for dette produkt og de inneholder  
    ikke miljøfarlig avfall. 

For mer teknisk informasjon i Norge, kontakt: 
Gulvhandelen.no AS – www.gulvhandelen.no 

Det henvises også til produktets leggeanvisning  
og forutsettes at denne er fulgt.
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