PLEJEVEJLEDNING

EUKULA 2 PLUS HS HIGHSOLID
Plejevejledning til hårdvoks-olie

Parketgulve er et levende produkt. Derfor skal der tages hensyn
til parketten, før den nedlægges, og ikke mindst efter den er lagt.
Hårdvoks-olien forsegler overfladen og bevarer derved træets struktur,
samt efterlader en stor slidstyrke.
Nybehandlede gulve bør man først gå på efter min. 24 timer.
Hårdvoks-olien skal hærde i min. 10 dage, og i denne periode er det
vigtigt at træet ikke tilsmudses eller vaskes. Jo længere man skåner
overfladebehandlingen, jo længere bevares overfladens kvalitet/
holdbarhed.
Undgå at skubbe rundt med møbler og andet tungt på gulvene.
Tæpper må først lægges efter minimum 10 dage. Stærkt klæbende
tæppeunderlag og bløde tæppebagsider må ikke benyttes. Gummi må
ikke komme i direkte kontakt med den behandlede overflade – det
anbefales i stedet at bruge filtunderlag.

Gode råd
• Sørg for ordentlige dørmåtter ved alle yderdøre for at mindske
smuds og snavs.
• Sæt filtdupper under bord- og stoleben for at beskytte gulvet mod
ridser.
• Læg et underlag ved brug af kontorrullestole.
• Anvend kun Eukula’s plejeprodukter som er udviklet til vores
hårdvoks-olier. Det frarådes at bruge Ajax, brun sæbe eller
lignende. Ajax indeholder salmiak, som ud tørrer overfladen og
brun sæbe efterlader en fedtet hinde på overfladen, som herefter
gør det vanskeligt at gøre gulvet ordentligt rent.
• For at vedligeholde kvaliteten af parketgulve samt opretholde et
godt indeklima anbefales en stuetemperatur på ca. 20°C og 50 % RF.

Den daglige rengøring
Daglig rengøring klarer man ved støvsugning eller fejning, evt.
aftørring med en hårdt opvredet gulvklud. Rengøring og pleje efter
behov – dog anbefales tørre rengøringsmetoder frem for våde. Når
træet begynder at tage imod snavs, er det nemt at rengøre med Eukupflegeemulsion (plejesæbe).
Euku-pflege-emulsion (plejesæbe)
0,1 – 0,2 liter plejesæbe kommes i en spand med 10 liter lunken vand.
Bør ikke benyttes ufortyndet! For at forbedre rengøringseffekten kan
man tilsætte lidt opvaskemiddel eller neutralt rengøringsmiddel.
Gulvet rengøres med en hårdt opvreden gulvklud, og efter ca. 1 times
tørretid kan man gå på gulvet. Vi anbefaler dog at man lader denne
behandling tørre natten over for at opnå den største slidstyrke.
Grundrengøring
En grundrengøring er kun nødvendig, hvis gulvet er blevet misligholdt,
eller hvis der kommet for mange lag voks på overfladen. Kontakt
venligst din gulvlægger eller Norparquet ApS og få oplyst om
muligheder for en grundrengøring.
Euku-Refresher (opfrisker)
De behandlede gulve bør opfriskes med jævne mellemrum. Overfladen
ændrer sig ved naturligt slid og UV-påvirkning, og man kan hurtig
opfriske gulvet med Euku-Refresher. For hver behandling med EukuRefresher bliver gulvet flottere og slidstyrken forøges.
Forskellige test har vist, at man i private hjem skal regne med
denne behandling ca. 2 gange om året. I områder med megen trafik
bør man foretage ”opfriskning” af gulvene oftere, afhængig af slid
og placering. Euku-Refresher påføres som et jævnt og tyndt lag
med pensel, spartel, klud eller gummiskraber. Efter 5-10 minutter
poleres overfladen med poleringsmaskine og beige pads, til parketten
fremtræder tør (der må ikke forekomme sødannelser). Efterpoleres
med fnugfrie bomuldsklude.
Gulvet kan igen betrædes efter en tørretid på ca. 1-2 timer. Vi
anbefaler dog, at man lader denne behandling tørre natten over for at
opnå den største slidstyrke.
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