
Vedlikeholdsanvisning 
LAKKERT PARKETT

Alt du trenger 
å vite for riktig 
vedlikehold av 
PARKETT



Lakkerte parkettgulv - byggrengjøring
• Støvsug eller tørrmopp gulvet for fjerne løs smuss, 

f.eks. støv, sagspon og grus.

• Ved behov fuktmoppes gulvet. På større flater kan 
Combimaskin brukes. Pass på at vannmengden redu-
seres til halvparten av det normale. Man bør i tillegg 
kjøre overlappende slik at det ikke finnes vann igjen 
på gulvet.Et vanlig allrengjøringsmiddel med pH 7–9, 
f.eks. Tarkett Bioclean, tillsettes i vannet.

• Ved byggrengjørin av gulv i miljøer med risiko for 
byggestøv, skal gulvet fuktmoppes med et surt 
rengjøringsmiddel (ph 2–5). Ta f.eks. 2 dl Kalkosan 
(avkalkningsmiddel) til 10 liter vann. Bytt mopp ofte 
om den blir veldig skitten. Eventuelt må rengjøringen 
gjentas om hele golvet ikke ble tatt. Avslutt med p 
fuktmoppe med vann og litt nøytralt rengjørings- 
middel. Viktigt! Ikke overdoser! Rengjøringsmetoder 
som medfører mye vann skader alltid et parkettgulv 
og skal unngås.

• Gjenstående flekker tas bort med white spirit eller 
T-sprit avhengig av hva slags type flekk det er. Når 
flekken er borta skal gulvet fukttørkes med rent vann. 
Bruk en ren, godt oppvridd, fuktig klut.

• Gulvet skal ikke behandles med polish eller voks.

• Beskyttelsesmateriell skal slippe gjennom fukt og må 
ikke misfarge ferdig belegging.

Viktig
Bruk ikke aceton for flekkfjerning på parkettgulv ettersom 
det skader overflaten. Gulvet bør ikke behandles med po-
lish og/eller voks, da dette vil umuliggjøre en overlakking 
hvis det skulle behøves.

Smussforebyggende tiltak
Stopp smussen ved ytterdøren med passende avtørk-
ningsmatter.  Jo mer smuss du stopper ved døren, desto 
mindre rengjøring behøves i lokalene. Husk at grus sliper 
og skader gulvet. Møbelknotter og beskyttelesmatte under 
rullende  hjul minsker risikoen for riper. Væske skal tørkes 
opp med det samme.

Flekkfjerning
Tarketts lakkerte parkettgulv har en høy flekkbestandig-
het. For best resultat bør flekker fjernes når de er ferske. 
Når flekken er borte skal gulvet fukttørkes med rent vann. 
Bruk en ren, godt oppvridd, fuktig klut. 

Flekker fra Tas bort med
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, 
krem, kaffe, te

Syntetisk rengjøringsmiddel 
uten ammoniak, f.eks. Tarkett 
Bioclean i lunkent vann

Sjokolade, fett, skokrem, 
gummihæl merker, olje, tjære, 
asfalt

White Spirit

Fargebånd, fargesøl, blekk, 
kulepenn, leppestift

T-sprit

Urin, oppkast Syntetisk rengjøringsmiddel 
uten ammoniak, f.eks. Tarkett 
Bioclean i lunkent vann

Blod Kaldt vann

Proteco
Proteco overflatebehandling inkluderer et komplett sorti-
ment av rengjørings- og vedlikeholdsprodukter for daglig 
og periodisk vedlikehold, spesielt utviklet for parkettgulv 
fra Tarkett. Bruk bare Tarketts produkter på parkettgulv fra 
Tarkett og følg våre utførlige anvisninger og instruksjoner 
– da får du garantert beste resultat!

Byggrengjøring 
LAKKERT PARKETT



Vær oppmerksom på at ulike treslag har ulike egenskaper 
slik som hardhet, inntrykks- og ripefølsomhet, farge mm.
Fargen på alle parkettgulv forandres når pakken åpnes og 
gulvet blir utsatt for UV-lys. Kirsebær, valnøtt samt varme-
behandlede treslag forandres mest.

Vær oppmerksom på at fete/blanke  flekker synes tydli-
gere på gulv med en matt overflate, spesielt i rom med 
släpljus. Vedlikeholdsfrekvensen må derfor tilpasses til 
rommet, smussbelastning og lysinnslipp.

Innendørsklima
Rett inneklima og luftfuktighet er viktigt  for at  parkettgulv 
ikke skal  formforandres mer enn normalt.  I nye hus bør 
man være spesielt oppmerksom på dette. Byggfukt og høy 
sommerfukt krever god ventilasjon og eventuelt opp-
varming. Luftens relative fuktighet innendørs skal ligge 
mellom 30 % og 60 % RF. Under fyringssesongen kan det 
i blant bli for tørt, under 30 % RF, da kreves det at luften 
tilføres fuktighet ved hjelp av f.eks. luftfukter. Husk at ved 
gulvvarme får overflatetemperaturen aldri overstige 27°C.

Daglig rengjøring
Ved daglig rengjøring behøves normalt kun tørre rengjørin-
smetoder, tørrmopping eller støvsuging.

Ved grundigere rengjøring, fukttørk gulvet med en godt 
oppvridd microfibermopp. Våtmopp anbefales ikke et-
tersom den etterlater seg for mye vann på parkettgulvet. 
Tilsett eventuelt noen dråper Tarkett Bioclean eller et mildt 
syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak i vannet.  
Bruk ikke såpe på lakkede overflater da det kan danne seg 
en fet hinne. For vanskelige punktflekker på først og fremt 
mattlakkerte gulv, anbefales det å spraye Tarkett Bioclean 
utspedd 1:20 med vann på flekken, samt gnikke med en 
microfibermopp. 

Smussforebyggende tiltak
Stopp smussen ved ytterdøren med passende avtørk-
ningsmatter.  Jo mer smuss du stopper ved døren, desto 
mindre rengjøring behøves i lokalene. Husk at grus sliper 
og skader gulvet. Møbelknotter og beskyttelesmatte under 
rullende  hjul minsker risikoen for riper. Væske skal tørkes 
opp med det samme.

Flekkfjerning
Tarketts lakkerte parkettgulv har en høy flekkbestandig-
het. For best resultat bør flekker fjernes når de er ferske. 
Når flekken er borte skal gulvet fukttørkes med rent vann. 
Bruk en ren, godt oppvridd, fuktig klut. 

Flekker fra Tas bort med
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, 
krem, kaffe, te

Syntetisk rengjøringsmiddel 
uten ammoniak, f.eks. Tarkett 
Bioclean i lunkent vann

Sjokolade, fett, skokrem, 
gummihæl merker, olje, tjære, 
asfalt

White Spirit

Fargebånd, fargesøl, blekk, 
kulepenn, leppestift

T-sprit

Urin, oppkast Syntetisk rengjøringsmiddel 
uten ammoniak, f.eks. Tarkett 
Bioclean i lunkent vann

Blod Kaldt vann

Proteco
Proteco overflatebehandling inkluderer et komplett sorti-
ment av rengjørings- og vedlikeholdsprodukter for daglig 
og periodisk vedlikehold, spesielt utviklet for parkettgulv 
fra Tarkett. Bruk bare Tarketts produkter på parkettgulv fra 
Tarkett og følg våre utførlige anvisninger og instruksjoner 
– da får du garantert beste resultat!

Sett gjerne opp disse vedlikeholds- 
rådene på innsiden av skapdøren

HJEMMEMILJØ 
LAKKERT PARKETT



Vær oppmerksom på at ulike treslag har ulike egenskaper 
slik som hardhet, inntrykks- og ripefølsomhet, farge mm.
Fargen på alle parkettgulv forandres når pakken åpnes og 
gulvet blir utsatt for UV-lys. Kirsebær, valnøtt samt varme-
behandlede treslag forandres mest. 

Vær oppmerksom på at fete/blanke  flekker synes tydli-
gere på gulv med en matt overflate, spesielt i rom med 
släpljus. Vedlikeholdsfrekvensen må derfor tilpasses til 
rommet, smussbelastning og lysinnslipp.

Innendørsklima
Rett inneklima og luftfuktighet er viktigt  for at  parkettgulv 
ikke skal  formforandres mer enn normalt.  I nye hus bør 
man være spesielt oppmerksom på dette. Byggfukt og høy 
sommerfukt krever god ventilasjon og eventuelt opp-
varming. Luftens relative fuktighet innendørs skal ligge 
mellom 30 % og 60 % RF. Under fyringssesongen kan det 
i blant bli for tørt, under 30 % RF, da kreves det at luften 
tilføres fuktighet ved hjelp av f.eks. luftfukter. Husk at ved 
gulvvarme får overflatetemperaturen aldri overstige 27°C.

Daglig rengjøring
Ved daglig rengjøring behøves normalt kun tørre rengjørin-
smetoder, tørrmopping eller støvsuging.

Ved grundigere rengjøring, fukttørk gulvet med en godt 
oppvridd microfibermopp. Våtmopp anbefales ikke et-
tersom den etterlater seg for mye vann på parkettgulvet. 
Tilsett eventuelt noen dråper Tarkett Bioclean eller et mildt 
syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak i vannet.  
Bruk ikke såpe på lakkede overflater da det kan danne 
seg en fet hinne.

På større flater kan kombimaskin brukes med hvit eller 
rød pad. Bruk et nøytralt allrengjøringsmiddel med pH 
6-8 dosert i hht instruksjoner. Unngå overdosering og 
rengjøringsmiddel som inneholder såpe eller polish (po-
lymerer), ettersom det får overflaten til å se skjoldete ut. 
Gulvet skal ikke polishbehandles.

For vanskelige fettbaserte flekker på først og fremst 
mattlakkerte gulv anbefales Tarkett Bioclean (1:20) eller 
et alkalisk rengjøringsmiddel. Spray direkte på flekken, 
la det virke og tørk med en microfibermopp. Fuktmopp 
gulvet etterpå med rent vann og tørk. Gjenta behandlingen 
til smussen forsvinner. På større flater kan kombimaskin 
brukes med rød pad.

Smussforebyggende tiltak 
Stopp smussen ved ytterdøren med passende avtørk-
ningsmatter.  Jo mer smuss du stopper ved døren, desto 
mindre rengjøring behøves i lokalene. 

Husk at grus sliper og skader gulvet. Møbelknotter og 
beskyttelesmatte under rullende  hjul minsker risikoen for 
riper. 

Tørk opp vann og søl umiddelbart.

Flekkfjerning
Tarketts lakkerte parkettgulv har en høy flekkbestandig-
het. For best resultat bør flekker fjernes når de er ferske. 
Når flekken er borte skal gulvet fukttørkes med rent vann. 
Bruk en ren, godt oppvridd, fuktig klut.  

Flekker fra Tas bort med
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, 
krem, kaffe, te

Syntetisk rengjøringsmiddel 
uten ammoniak, f.eks. Tarkett 
Bioclean i lunkent vann

Sjokolade, fett, skokrem, 
gummihæl merker, olje, tjære, 
asfalt

White Spirit

Fargebånd, fargesøl, blekk, 
kulepenn, leppestift

T-sprit

Urin, oppkast Syntetisk rengjøringsmiddel 
uten ammoniak, f.eks. Tarkett 
Bioclean i lunkent vann

Blod Kaldt vann

OFFENTLIG MILJØ 
LAKKERT PARKETT



Vedlikeholdsanvisning 
HARDVOKSOLJET PARKETT

Alt du trenger 
å vite for riktig 
vedlikehold av 
PARKETT



Hjemmemiljø 
HARDVOKSOLJET TREGULV

Vær oppmerksom på at ulike treslag har ulike egenskaper
slik som hardhet, inntrykks- og ripefølsomhet, farge mm.
Fargen på alle parkettgulv forandres når pakken åpnes og
gulvet blir utsatt for UV-lys. Kirsebær, valnøtt samt
varmebehandlede treslag forandres mest.
Vær oppmerksom på at fete/blanke flekker synes tydeli-
gere på gulv med en matt overflate, spesielt i rom med
slepelys. Vedlikeholdsfrekvens må derfor tilpasses til
rommet, smussbelastning og lysinnslipp. Til hardvoks-
oljede tregulv anbefales pleie og vedlikeholdsmidler 
fraTarkett eller Osmo.

Innendørsklima
Rett inneklima og luftfuktighet er viktigt for at parkettgulv
ikke skal formforandres mer enn normalt. I nye hus bør
man være spesielt oppmerksom på dette. Byggfukt og 
høy sommerfukt krever god ventilasjon og eventuelt 
oppvarming.
Luftens relative fuktighet innendørs skal ligge mellom 
30% og 60% RF. Under fyringssesongen kan det i blant bli 
for tørt, under 30% RF, da kreves det at luften tilføres fuk-
tighet ved hjelp av f.eks. luftfukter. Husk at ved gulvvarme 
får overflatetemperaturen aldri overstige 27°C.

Daglig rengjøring
Ved daglig rengjøring behøves normalt kun tørre
rengjøringsmetoder, tørrmopping eller støvsuging.
Ved grundigere rengjøring, tilsett Osmo ”Wash and Care”
(8016) i vannet og fukttørk gulvet med en godt oppvridd
microfibermopp. Våtmopp anbefales ikke ettersom den
etterlater seg for mye vann på parkettgulvet.

Renovering
Ved behov startes renovering med rengjøring som angitt
over. Påfør deretter et tynt lag med OSMO ”Liquid Wax
Cleaner” som gir langvarig beskyttelse og flekkbestandig-
het. (Transparant 3029 och vit 3087) OSMO ”Liquid Wax 
Cleaner” benyttes også ved fjerning av vanskelige flekker. 
Se tabell for ytterligere informasjon

Det anbefales å påføre Osmos rens- og vedlikeholdsvoks, 
eller Tarketts Refresher for hardvoksede gulv, 1-3 ganger 
i året, alt etter bruk av gulvet. Er overflaten forringet grun-
net feil bruk av rengjøringsmiddel, gi den et nytt beskyt-
tende lag med hardvoks.

Ny behandling
Ved behov for punktbehandling eller hel renovering av
gulvet, benytt OSMO ”Polyx®-oil”(3062).

Smussforebyggende tiltak
Stopp smusset ved ytterdøren med passende avtørk-
ningsmatter. Jo mer smuss du stopper ved døren, desto 
mindre renhold trengs inne i lokalene. Husk at sand og 
grus sliter på gulvet og lager riper. Møbelknotter under 
møblene og beskyttelsesplate under rullende stolhjul 
reduserer risiko for merker og riper på gulvet. Væske må 
tørkes opp omgående. 

Flekkfjerning

Flekker fra Tas bort med

Frukt, bær, saft, øl, vin, 
melk, fløte, kaffe, te

OSMO - Wash and Care

Sjokolade, fett, skokrem, 
gummihælmerker, olje, 
tjære, asfalt

OSMO - Liquid Wax  
Cleaner/Spray

Fargebånd, fargesøl, blekk,
kulepenn, leppestift

T-sprit

Urin, oppkast OSMO - Wash and Care
Blod Kaldt vann

Les anvisninger fra Osmo nøye før bruk.

ADVARSEL!
Risiko for selvantenning når oljeprodukter kommer i
kontakt med tekstiler. Tekstil som er benyttet og er satt
inn med olje skal umiddelbart legges i vann eller brennes.
Skyll umiddelbart med mye vann ved øyekontakt.  
Oppbevares utilgjengelig for barn 

Sett gjerne opp vedlikeholdsanvisningen på et godt 
synlig sted



Byggrengjøring 
HARDVOKSOLJET TREGULV

• Støvsug eller tørrmopp gulvet for fjerne løs smuss, 
f.eks. støv, sagspon og grus.

• Ved behov fuktmoppes gulvet. På større flater kan 
kombimaskin benyttes. Pass på at vannmengden 
reduseres til halvparten av det normale. Man bør i 
tillegg kjøre overlappende slik at det ikke finnes vann 
igjen på gulvet. Benytt OSMO ”Wash and Care” som 
rengjøringsmiddel.

• Ved byggrengjøring av gulv i miljøer med risiko for 
byggestøv, skal gulvet fuktmoppes med et surt 
rengjøringsmiddel (ph 2–5). Ta f.eks. 2 dl Kalkosan 
(avkalkningsmiddel) til 10 liter vann. Bytt mopp ofte 
om den blir veldig skitten. Eventuelt må rengjøringen 
gjentas om hele gulvet ikke ble tatt. Avslutt med å 
fuktmoppe med vann og litt ph-nøytralt rengjørings-
middel. Viktigt! Ikke overdosér! Rengjøringsmetoder 
som medfører mye vann skader alltid et parkettgulv 
og må unngås.

• Beskyttelsesmateriell skal slippe gjennom fukt og må 
ikke misfarge ferdig beleggning.

Smussforebyggende tiltak
Stopp smusset ved ytterdøren med passende avtørk-
ningsmatter.
Jo mer smuss du stopper ved døren, desto mindre
renhold trengs inne i lokalene. Husk at sand og grus sliter
på gulvet og lager riper. Møbelknotter under møblene
og beskyttelsesplate under rullende stolhjul reduserer
risiko for merker og riper på gulvet. Væske må tørkes opp
omgående.

Flekkfjerning
Tarketts hardvoksoljede tregulv har høy flekkresistens.
For best mulig resultat bør flekker fjernes straks før de
rekker å tørke. Når flekken er borte må gulvet fukttørkes
med rent vann. Bruk en ren, godt oppvridd fuktig klut.

Flekker fra Tas bort med
Frukt, bær, saft, øl, vin, 
melk, fløte, kaffe, te

OSMO - Wash and Care

Sjokolade, fett, skokrem, 
gummihælmerker, olje, 
tjære, asfalt

OSMO - Liquid Wax  
Cleaner/Spray

Fargebånd, fargesøl, blekk,
kulepenn, leppestift

T-sprit

Urin, oppkast OSMO - Wash and Care
Blod Kaldt vann

Les anvisninger fra Osmo nøye før bruk.

ADVARSEL!
Risiko for selvantenning når oljeprodukter kommer i
kontakt med tekstiler. Tekstil som er benyttet og er satt
inn med olje skal umiddelbart legges i vann eller brennes.
Skyll umiddelbart med mye vann ved øyekontakt.
Oppbevares utilgjengelig for barn.

Tarkett AS - PB 500, Brakerøya - 3002 Drammen
Tel.: +47 32 20 92 00    Epost: info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no


