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S Wood AS

1512 Tregulv andre tresorter - Løvtre
1. PRODUKTBESKRIVELSE
Hardvoksoljet løvtregulv med glatt og/eller børstet overflate.
Kommer i leverandørbestemt sortering og i ulike dimensjoner.
Råvaren er europeisk løvtre som ikke inneholder noen kjent skademidler.
Dette FDV dokument gjelder for alle profiler og dimensjoner av tregulv i tresortene eik og
annet løvtre
NB: Bildet er kun ment som en illustrasjon på produkter som finnes i denne kategorien.

NOBB Modulnr:

42044763

Dimensjon:

20x140mm m.fl

Farge:
Overflatebehandling:

Hardvoksoljet (Osmo)

Øvrige opplysninger:

Sett inn tilleggsopplysninger (hvis relevant)

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter
Til daglig rengjøring benyttes støvsuger eller tørrmopp. For våtvask anbefales bruk av Osmo vask og rengjøringsmiddel, 8016.
Følg doseringen på kannen. Ved flekker eller områder som er meget skittent, blandes såpen i forholdet en del såpe og to deler
vann. Blandingen påføres området med svamp eller fille, gni forsiktig og tørk vekk. Gulvet vaskes deretter med vanlig dosert vann
og såpe. Husk alltid å vri fillen/moppen svært tørr før du vasker over gulvet.

Rens og oppfriskning av overflaten:
Påføring av Osmo Rens og rengjøringsvoks renser og frisker opp overflaten. Voksen påføres med en fille, en tett kost eller en
bred stålsparkel 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.
Ettersyn/kontroll
Fuktig trevirke kan fremkalle vekst av muggsopper. Misfarging, sorte prikker og grå flekker indikerer dette.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Det anbefales å påføre et strøk olje før gulvet tas i bruk, vi anbefaler Osmo Hardvoksolje 3062 som er en fargeløs og matt olje.
Bruk møbelknotter under stoler og andre møbler for å beskytte gulvet.
Under stoler med hjul skal det benyttes beskyttelsesmatte.
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Påføring av Osmo Rens og rengjøringsvoks renser og frisker opp overflaten. Voksen påføres med en fille, en tett kost eller en
bred stålsparkel 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.

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
1142/0400/0600/____(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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S Wood AS
Brages veg 8
2060 GARDERMOEN
63 94 35 50
kundeservice@swood.no
www.swood.no

