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 DOMESTIC-DoP-7mm-U-052018

SILVER ASK, 7 MM

Varunr.: 9737508

Art nr.: 900 224 145

Beskrivning: 1-stav

Mått: 7 x 190,5 x 1261 mm

M2 pr. paket: 2,4022 m2

Sortering: -

Yta: Stukturerad

Konstruktion: Laminat

Slitskikt: Klass 32

Klicksystem: Click system 

Golvvärme: Ja (upp till 27° golvtemp.)

Användning: Privat Bostadsmiljö

Skötsel: Se monteringsanvisning
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Skötsel – Laminatgolv

HÅLL DITT NYA GOLV I TOPPSKICK UNDER MÅNGA ÅR

Laminatgolv i hemmet är mycket enkla att sköta. 
Med den rätta skötseln behåller ditt golv sin fantastiska kvalitet under många år.

Skydda din investering.
För att skydda ditt laminatgolv rekommenderar vi följande åtgärder:
 •  Undvik kontakt med jord, sand, grus och substanser så som olja eller asfalt genom att lägga mattor och   
  dörrmattor med vinylbeklädnad vid ytter- och bakdörrarna. Avlägsna sand och grus från golvet omedel-  
  bart för att undvika repor.
 •  Använd möbeltassar i filt under möbelben eller hjul med stor markyta för att minska avtryck av tunga   
  föremål.
 •  Håll en luftfuktighet inomhus mellan 40 % och 60 % året om för att minska den naturliga utvidgningen   
  och sammandragningen av träet.
 • Undvik att skära med vassa föremål i golvet. Om du har stolar med hjul, se till att de är tillverkade av   
  mjukt gummi. Undvik att dra möbler över golvet – lyft istället.
 •  Ytan på ditt nya laminatgolv är särskilt varaktigt och slitstarkt, så det kräver ingen ytterligare behand- 
  ling. Använd inte sandpapper, fernissa, lack eller vax på ditt laminatgolv. Rengör aldrig med produkter   
  som innehåller slipmedel.
 •  Laminatgolvet ska alltid rengöras med torra städmedtoder. För mycket fukt kan skada golvet. 
  Se mer nedan.

Hur bör man rengöra sitt golv?
Rengöring för första gången:
 •  Avlägsna all smuts och damm med en mjuk kvast eller dammsugare med mjuk borst.
 •  Rengör golvet med en torr dammtrasa. Använd en ren dammtrasa och rengör igen.
 •  Avlägsna den smuts som finns kvar med en laminatrengörare*.
 •  Ersätt dammtrasan med en fuktad mikrofibermopp och rengör igen. Upprepa om nödvändigt.
Daglig användning: Rengöring utan fukt är tillräckligt.
 •  Använd en dammsugare med mjuk borst eller en torr elektrostatisk dammtrasa som drar till sig smuts,   
  damm och hår.
 •  Rengör längs med panelerna i träet, i en överlappande sicksack-rörelse och med långa drag över golvet.
Vid intensiv användning: Rengöring med lätt fukt.
 •  Våtrengöring rekommenderas inte då det kan orsaka bestående skador på golvet!
 •  Rengör laminatgolvet med en väl urvriden trasa istället. Använd rent, varmt vatten eller laminat- 
  rengörare*.
 •  Arbeta med trasan längs med panelerna i träet i en mjuk sicksack-rörelse över golvet, utan att använda  
  tryck.
 •  Rengör ytan noggrant med en ren trasa (bomull/frotté) och avlägsna blöta fläckar omgående.
  *En lämplig laminatrengörare kan göras med hjälp av 50 ml ättika eller 20 ml ammoniak per 1 liter 
  varmt vatten.

Att göra ifall...
Fläckar från vanlig användning, skrapmärken från skor, pennmärken och smutsfläckar enkelt tas bort:
 •  Gummimärken, skrapmärken från skoklackar, smuts utifrån, penn- eller kritmärken: 
  Använd en dammtrasa.
 •  Frukt, bär, mjölk, öl, vin, te, läsk: Torka av omedelbart med en absorberade trasa – eller med en fukta   
  trasa om det redan har torkat in – och torka rent.
 •  Blod eller urin: Avlägsna omedelbart med en fuktad trasa och torka bort kvarvarande smuts med lämp-  
  lig laminatrengöring.
 •  Nagellack, skokräm, fernissa, bläck, smink, tuschpenna: Avlägsna med en droppe aceton på en ren trasa  
  som bara ska användas direkt på fläcken; följ användningsinstruktionerna som medföljer produkten.   
  Använd inte oljebaserade kemiska rengöringsmedel så som lacknafta.
 •  Choklad, fett, olja: Avlägsna med lämpligt laminatrengöringsmedel.
 •  Skador: Mindre skador på golvet kan oftast repareras med ett lämpligt golvreparationskit.
   I andra fall kan den skadade plankan bytas ut.

Varning!
Använd aldrig en ångrengörare då den kan skada laminatet!


