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Rengjørings- og vedlikeholdsinstruksjoner  
Hakwood-gulvprodukter med overflatebehandling med olje og DuoVarnish 
 
Viktig informasjon før du starter 
Det er SVÆRT VIKTIG at du leser og forstår disse opplysningene i sin helhet før oppstart.  
Feil vedlikehold og/eller pleie kan ugyldiggjøre garantien.  
 
Generell informasjon: 
Nyleverte forhåndspreparerte gulv fra Hakwood behøver tre uker til å hardne fullstendig. I løpet av den første 
uken anbefaler vi å kun rengjøre med støvsuger eller en støvmopp med en tørr klut (ikke bruk en fuktig klut). 
I løpet av den andre uken, tørk lett med en fuktig klut som har blitt skylt i rent vann og vridd grundig. Etter den 
tredje uken kan gulvet vedlikeholdes ved hjelp av «Hakwood Complete»-vedlikeholdsproduktene. 
 
Gulvbeskyttelse 
Parkettgulv kan være en fantastisk investering. For å beskytte mot fuktskader og andre skader, følg Hakwoods 
retningslinjer for beskyttelse: 
 
Hakwoods retningslinjer for beskyttelse 

 Rengjør alltid gulvet i henhold til Hakwood Completes rengjørings- og pleieinstruksjoner for produktet. 

 Hold den relative fuktigheten innendørs mellom 40 % og 65 %. Om dette forebyggende tiltaket ikke 
oppfylles, kan Duoplank sprekke, revne, bli misfarget, bøyes, få bulninger og skalle av. 

 Bruk beskyttelsesputer i filt, laget for tregulv, under alle møbelføtter. 

 Tørk opp søl umiddelbart. 

 Bruk sklisikre matter eller tepper i områder med høy trafikk. 

 Bruk sklisikre dørmatter (ute og inne) for å holde slipemidler som skitt, grus og sand borte fra gulvet. 

 Erstatt smale, harde (plast-) hjul på møbler med brede gummihjul. 

 Ikke bruk matter av gummi, skumlaminat eller plast, de kan misfarge gulvet. 

 Ikke bruk ammoniakkbaserte rengjøringsmidler (salmiakk o.l.), voksbaserte produkter, rensemidler, 
blekemidler, politur, oljesåpe eller syreholdige produkter slik som eddik. 

 Ikke gå med høyhælte sko om metallstangen i hælene er ubeskyttet og kommer i kontakt med  
tregulvet. 

 Ikke gå på gulvet om et hardt og/eller skarpt objekt stikker fram fra sålen. 

 Hold dyreklør godt trimmet for å forhindre skraper i overflaten. 
 
Rengjørings- og pleieplan 
Hakwoods ferdig fabrikkbehandlede tregulvoverflater behøver regelmessig rengjøring, stell og oljebehandlinger. 
Hvor ofte behandlinger bør gjøres avhenger av gulvets bruk, mengde fottrafikk, generell slitasje, 
rengjøringshyppighet, utsettelse for sol, osv. Nedenfor er noen retningslinjer: 
 

Metode Privatbolig Lett kommersielt bruk Kommersielt bruk 

RENGJØRING: Rutinerengjøring  1–2 ggr. i måneden 6–8 ggr. i måneden  Hver dag 

RENGJØRING: Intensivt renhold 
 

1-2 ggr. i året 1 gang i måneden 2-3 ggr. i måneden 

OLJEBEHANDLING: Regelmessig stell  
 

1-2 ggr. i året 1 gang i måneden 2-3 ggr. i måneden 

FAGBEHANDLING: Dyprengjøring og 
fornying  

1 gang hvert 3. år 1 gang i året 1-2 ggr. i året 
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Gulvrengjøring 
Vanlig rengjøring og vedlikehold med Hakwood Complete CLEAN anbefales for at gulvet ditt skal beholde 
beskyttelsen og se best mulig ut. 
 
ANVISNINGER: Rutinerengjøring 
1. Fei, støvmopp eller støvsug før rengjøring med Hakwood Complete CLEAN. 
2. Rist beholderen godt før bruk. 
3. Bland Hakwood Complete CLEAN ut i rent, varmt vann i et 1:50–100-forhold, med ca. 100–200 ml CLEAN til 10 
liter vann.  
4. Påfør et tynt, jevnt lag i samme retning som treplankene ved hjelp av en mikrofibermopp eller en lofri klut. 
Overflaten som skal rengjøres bør kun fuktes (ikke vætes). Erstatt rengjøringsvannet med ny, utblandet CLEAN 
om det blir svart av skitt.  
5. Rengjør utstyret etter bruk med rent vann. 
 
ANVISNINGER: Intensivt renhold 
1. Fei, støvmopp eller støvsug før rengjøring med Hakwood Complete CLEAN, slik at skitt fjernes fra overflaten.  
2. Rist beholderen godt før bruk. 
3. Bland Hakwood Complete CLEAN ut i rent, varmt vann i et 1:10-forhold, ca. 1 liter i 10 liter vann.  
Hakwood Complete CLEAN kan brukes i høyere konsentrasjoner, til og med uutblandet, om nødvendig. 
4. For ett område om gangen, påfør et tynt, jevnt lag i samme retning som treplankene ved hjelp av en 
mikrofibermopp eller en lofri klut. Overflaten som skal rengjøres bør kun fuktes (ikke vætes). 
5. Etter intensivt renhold bør overflaten fuktmoppes med rent vann for å fjerne eventuelle rester fra gulvet.  
6. Rengjør utstyret etter bruk med rent vann. 
 
ALT renhold: 
Anbefaling: Skyll moppen i løpet av rengjøringsprosessen for å unngå at rester av skitt legges igjen. 
Anbefaling: For gjenstridige flekker, klebrig søl og merker etter sko, bruk en ren klut eller mopp til å påføre 
rengjøringsmiddel rett på det tilsmussede området, for hånd om nødvendig. 
arm) Dekningsfrekvens 
Gulvpleie 
Regelmessig vedlikehold med Hakwood Complete OIL CARE gjør at gulvet ser bedre ut, tåler mer slitasje og får 
lengre levetid. Hakwood Complete OIL CARE har bestanddeler som gir gulvets overflatebehandling en 
«etterfyllingseffekt». Denne effekten fornyer pleie- og beskyttelseseffekten.  
 
ANVISNINGER: Rutinepleie 
1. Fjern alt støv, skitt og fett fra gulvet ved hjelp av en mopp, en myk børste eller en støvsuger før bruk av 
Hakwood Complete OIL CARE. 
2. Sørg for at beholderen med Hakwood Complete OIL CARE holder romtemperatur, og rist den godt. 
3. Bland Hakwood Complete OIL CARE ut i romtemperert vann i et 1:30-forhold, ca. 200–400 ml til 10 liter vann.  
4. Bruk en passende applikator (mikrofibermopp eller lofri klut), påfør et fuktig (ikke vått) lag over gulvets 
overflate i samme retning som plankene, og la tørke. 
5. Rengjør utstyret etter bruk med rent vann. 
6. Etter 60 minutter kan man gå på gulvet.* 
* Optimale forhold er 18–25 °C med en relativ fuktighet på < 65 %. Lave temperaturer og høy fuktighet 
forlenger, 
   mens høye temperaturer og lav fuktighet forkorter tørketiden. 
ANVISNINGER: Intensivpleie 
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1. Fjern alt støv, skitt og fett fra gulvet ved hjelp av en mopp, en myk børste eller en støvsuger før bruk av 
Hakwood Complete Oil Care. 
2. Sørg for at beholderen med Hakwood Complete OIL CARE holder romtemperatur, og rist den godt. 
3.  Bruk Hakwood Complete OIL CARE i høyere konsentrasjoner, til og med uutblandet, for å legge ny 
overflatebehandling over skrammer og jevne ut gulvglansen. 
4. Bruk en passende applikator (mikrofibermopp eller lofri klut), påfør et fuktig (ikke vått) lag over gulvets 
overflate i samme retning som plankene, og la tørke. 
5. Rengjør utstyret etter bruk med rent vann. 
6. Etter 60 minutter kan man gå på gulvet.* 
* Optimale forhold er 18–25 °C med en relativ fuktighet på < 65 %. Lave temperaturer og høy fuktighet 
forlenger, mens høye temperaturer og lav fuktighet forkorter tørketiden. 
 
Viktig merknad 
• Flekker og merker etter påføring kan fjernes med uutblandet Hakwood Complete CLEAN på en klut eller en hvit 
pute som ikke riper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


